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„Dusza wina rodzi się z gleby, ze słońca, z deszczu, z przymrozków i kanikuł.  

Każde drgnienie natury wyciska piętno na bukiecie jego smaków.  

Picie wina jest  więc metafizycznym aktem łączenia się z przyrodą, ziemią 

i kosmosem”1

 
 

  
 A Fine Wine (Wysoko- jakościowe Wino) - Alain Dancause 2

                                                 
1 L. Stomma - antropolog kultury, etnolog, profesor Sorbony. 
2 http://www.artselect.com/perl/search?titleOrKeywordsOrArtist=a+fine+wine z dnia 23.01.08 
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WSTĘP 
 

Historia wina jest tak stara jak historia ludzkości. Człowiek prehistoryczny wiedział już jak 
robić wino3. Winorośl jest jedną z najstarszych uprawnych roślin na świecie. Najpierw występowała 
w postaci leśnych pnączy, ale już kilka tysięcy lat p.n.e. uprawiana była na Zakaukaziu. Wysoka 
kultura rolna pozwoliła na rozprzestrzenienie krzewów winnych w Grecji, a następnie Italii4. 

Uprawa winorośli, produkcja i konsumpcja wina to coś znacznie więcej, niż tylko działalność 
gospodarcza, to cała kultura, wiedza i ogromne, wiekami czasem zbierane doświadczenie5. 

„Wino jest rzeczą, która w doskonały sposób nadaje się dla człowieka, przy założeniu, że 
stosuje się ją przy dobrym i złym stanie zdrowia sensownie i z umiarem, i w zgodzie z samopoczuciem 
danej osoby” 6. 

Temat zdrowych właściwości wina stał się ostatnio bardzo modny. Wino do tej pory 
traktowane było na równi z napojami wysokoprocentowymi, które wpływają negatywnie na zdrowie. 
Jednak liczne badania i eksperymenty naukowe pokazują, że ma ono zbawienny wpływ na wiele 
dolegliwości. Oczywiście tylko wtedy, gdy pite jest z umiarem. W nadmiarze szkodzi tak samo, jak 
inne alkohole7. 

Winiarstwo w Polsce ma długą, tysiącletnią bez mała tradycję. Od kilku lat wyraźnie rośnie 
zainteresowanie winem, picie tego trunku staje się modne. Klienci coraz chętniej sięgają po nie 
w restauracjach, a także przy domowych posiłkach. Wzrost spożycia nie jest wprawdzie tak 
spektakularny, jak w przypadku piwa, ale jednak systematyczny. O winie się mówi, wreszcie po raz 
pierwszy od lat kilkudziesięciu wino się robi.  

Polskie wina. Jeszcze niedawno brzmiało to jak żart. Tymczasem coraz częściej pojawiają się 
w Polsce winnice, w których hobbiści i pasjonaci wytwarzać zaczynają coraz lepsze wina8.  

Bardzo modnym ostatnio zjawiskiem stała się tak zwana turystyka winiarska, czyli 
enoturystyka (z greckiego oinos - wino). Jak pokazują statystyki, turystyka winiarska jest obecnie 
najszybciej rozwijającą się gałęzią światowego przemysłu turystycznego, trudno więc się dziwić, że 
wielu producentów wina na całym świecie widzi tu dla siebie dużą szansę rozwoju. Dotychczasowe 
doświadczenia pokazują, że na enoturystycznym boomie najwięcej mogą skorzystać małe 
gospodarstwa winiarskie, a w wielu regionach pytanie o rozwój turystyki winiarskiej brzmi wręcz jak 
„być albo nie być” dla drobnych producentów wina. 

Parę lat temu moda na „prawdziwą” turystykę winiarską dotarła również do Polski9. Winiarska 
turystyka rozwija się w Polsce w szybkim tempie, a na zachodzie cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem. W samym Podkarpaciu liczba gospodarstw posiadających swoje winnice z roku na 
rok wzrasta, jest to dobry powód by stworzyć „Podkarpacki Szlak Winnic”, który być może przyczyni 
się do promocji turystycznej regionu. Niewielkie gospodarstwa winiarskie mogą stać się trwałym 
elementem pejzażu.  

Warunki dla rozwoju polskiego winiarstwa, a tym samym dla enoturystyki od bardzo dawna 
nie były tak korzystne, jak obecnie. Polskie wina są nie lada ciekawostką, na którą skusić powinno się 
wielu konsumentów, a przyszłość turystyki winiarskiej będzie zależeć od jakości nowego krajowego 
trunku10. 

 
3 http://www.festus.pl/przewodnik/krotka_historia_wina.htm z dnia 6.12.07  
4 T. Błaszczyszyn, Winorośl, „Eko Świat”, nr 10, 2004, s.10. 
5 http://nowa.magazynswiat.pl z dnia 6.12.07 
6 Cytat Hipokratesa, greckiego lekarza i uczonego 
7 http://www.winniceswiata.pl/sztukawino.htm z dnia 6.12.07 
8 http://www.winomania.pl z dnia 6.12.07 
9  http://www.winnica.golesz.pl/porady.html z dnia 7.12.07 
10 http://www.farmer.pl/biznes/agroturystyka/enoturystyka_szlakiem_winnic z dnia 7.12.07 
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CEL I ZAKRES PRACY 
 
 Celem pracy jest przedstawienie Polski, jako kraju o tradycji produkcji wina oraz możliwości 
rozwoju enoturystyki, prężnie rozwijającego się, bogatego w liczne winnice, w którym warto 
propagować wino, jako swoisty produkt turystyczny. Zamiarem autora jest udowodnienie, że istnieją 
w Polsce regiony winiarskie, na które w sposób szczególny warto zwrócić uwagę, jednym z tych 
regionów jest Podkarpacie, dlatego też w pracy podjęto próbę stworzenia „Podkarpackiego Szlaku 
Winnic”. 
 Zakres przestrzenny pracy obejmuje teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 
województwa podkarpackiego. Zakres czasowy pracy uwzględnia początki pojawienia się winorośli na 
ziemiach polskich, jej dzieje na przestrzeni wieków, koncentrując się na uprawie winorośli i produkcji 
wina w chwili obecnej oraz perspektywach rozwoju turystyki winiarskiej w przyszłości. Zakres 
podmiotowy pracy uwzględnia właścicieli podkarpackich winnic, a także instytucje związane 
z analizowanym tematem, z których najważniejsze to: Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia, Polski 
Instytut Winorośli i Wina, Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie. Zakres przedmiotowy pracy 
obejmuje analizę winnic i atrakcji, niezbędnych do utworzenia „Podkarpackiego Szlaku Winnic”, 
a także metody związane w jego promocją. 
 Autor korzystał z literatury, ściśle związanej z tematyką uprawy winorośli i produkcji wina, jak 
również z książek z zakresu nauki o turystyce. Ważnym źródeł informacji były także strony 
internetowe, z których czerpał wiedzę zarówno o historii uprawy winorośli w Polsce i na świecie, 
obecnym stanie polskiego winiarstwa, ze szczególnym uwzględnianiem Podkarpacia oraz 
perspektywie jego rozwoju. Za pomocą Internetu zdobył także wiedzę o turystyce winiarskiej, sztuce 
podawania wina oraz najsłynniejszych imprezach, poświęconych szlachetnemu trunkowi. 
W większości były to strony polskojęzyczne. Cenne źródło informacji stanowiły także fachowe 
czasopisma. 
   
Problem główny niniejszej pracy ujęto w następujących pytaniach badawczych: 

1. Czy Polska może być krajem winnic? 
2. Czy na bazie występujących na Podkarpaciu winnic można wytyczyć szlak winnic? 
3. Czy winorośl może stać się alternatywnym źródłem dochodów gospodarstw 

agroturystycznych? 
4. Czy producenci wina w Polsce są zainteresowani rozwojem tzw. enoturystyki? 
5. Czy oferta producentów wina skierowana do klienta posiada cechy produktu turystycznego? 
6. Czy w przekazie informacji o enoturystyce do klienta wykorzystuje się niezbędne elementy 

promocji? 
 

Hipotezy, które zostały poddane weryfikacji w niniejszej pracy są następujące: 
1. W niektórych regionach Polski (przede wszystkim w południowej i zachodniej części kraju) 

można na towarową skalę uprawiać winorośl i produkować dobrej jakości wina gronowe. 
2. Winnice mogą stanowić specyficzny produkt turystyczny Podkarpacia. 
3. Już dzisiaj Jasło i jego okolice kojarzone są z europejską kulturą winiarską. 
4. Przyszłość uprawy winorośli wiąże się z gospodarstwami agroturystycznymi, wino staje się 

doskonałym rozszerzeniem oferty turystycznej. 
5. Kilkudniowe pobyty w winnicach, połączone z degustacją, poznawaniem procesu uprawy, 

produkcji, zdobywają coraz większą popularność w kraju. 
6.  Promocja enoturystyki wymaga zastosowania profesjonalnych metod i narzędzi w komunikacji 

z klientem. 
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W pracy wykorzystano następujące metody i techniki badawcze: 
• analiza literatury, czasopism, materiałów w Internecie, 
• ankieta internetowa, 
• własna obserwacja, 
• wywiad i rozmowa, 
• programy i edytory testu i grafiki, 
• fotografia,  
• analiza SWOT. 
 

Na tej podstawie zaproponowano autorską koncepcję szlaku winiarskiego oraz nowoczesne 
metody promocji tego specyficznego produktu. 

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny. 
Przedstawiono w nim informacje związane z historią uprawy winorośli w Polsce i na świecie, 
z wyszczególnieniem krajów i ich regionów, które mają kluczowe znaczenie dla światowej produkcji 
wina. Zaprezentowano w nim również tajniki powstawania wina, czynniki decydujące o jakości, 
sztukę serwowania oraz wiedzę na temat wpływu wina na zdrowie człowieka. 
 Powiązanie winiarstwa z turystyką, przedstawienie winnic jako sposobu na biznes i swoisty 
produkt turystyczny opisano w drugim rozdziale. Zawiera on również informacje o prawie, jakie 
obowiązuje w naszym kraju w tym zakresie oraz najsłynniejsze imprezy poświęcone temu trunkowi 
w Polsce i Europie.  

Trzeci rozdział poświęcono informacjom o prawidłowych warunkach, jakie muszą być 
spełnione przy uprawie winorośli, odmianom do produkcji poszczególnych gatunków wina w Polsce, 
a także miejscu gospodarstw agroturystycznych w tym obszarze. Rozdział ten zawiera przede 
wszystkim odpowiedzi na pytania badawcze. Przedstawiono w nim również najatrakcyjniejsze polskie 
winnice oraz podstawowe informacje o województwie podkarpackim. W tej części pracy autor podjął 
próbę wytyczenia „Podkarpackiego Szlaku Winnic”, zebrał informacje o poszczególnych winnicach, 
następnie całość przedstawił na mapie. Przeprowadzono również analizę SWOT, prezentującą mocne 
i słabe strony Polski oraz szanse i zagrożenia w rozwoju turystyki winiarskiej. 
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ROZDZIAŁ 1. WINO W DZIEJACH CZŁOWIEKA 
 

1.1 Historia uprawy winorośli i winiarstwa na świecie 
 

„W wodzie zdrowie, a w winie prawda”, tak mawiali starożytni Rzymianie. Czy aby cała 
prawda? Ci, co znają się na winnicach, mówią, że dziś w winie jest już tylko połowa prawdy. Tyle 
ponoć warte jest dzisiejsze wino. Czy więc dawniej wyrabiano je inaczej?11. 

Odnalezienie ojczyzny grona nie jest łatwym zadaniem. Teorii na ten temat powstało bardzo wiele.  
Krzew winny to jedna z najdawniej uprawianych roślin na ziemi. Nosi łacińską nazwę Vitis 

oraz jest pnączem z rodziny Vitaceae, które rośnie dziko we wszystkich częściach świata i we 
wszystkich jest uprawiane12. 

Natomiast wino jest jednym z najstarszych składników kultury materialnej człowieka. Zarówno 
jego produkcja jak i konsumpcja mają długą tradycję13. 

Źródła słowa „wino” należy szukać w bardzo odległych czasach. Podobnie brzmi we 
wszystkich językach świata (po francusku - vin, włosku i hiszpańsku – vino, portugalsku – vinho, po 
angielsku – wine). Podobnie w starożytności termin określający wino miał podobne brzmienie. 
Ciekawe jest, iż utożsamiano je (słowo „wino”) ze słowem „życie”. Już w piśmie klinowym z Ugartu14 
(Ras Szamra) znajduje się słowo, które najprawdopodobniej wymawiało się „yainu”, jednak ani 
mieszkańcy tego miasta, ani Izraelici na początku nie wymawiali zgłoski „w”, a zastępowali je zgłoską 
„y”. Również w innych starych pismach powtarza się słowo „wyianas”, w najstarszych greckich 
źródłach (także u Homera) słowo „(w)oinos”15. 

Jeszcze bardziej okryty mrokiem jest sam początek historii produkcji wina. Tu także istnieje 
wiele hipotez i dotychczas niesprawdzonych domniemań. Najstarszym i najbardziej zagadkowym 
znaleziskiem są słynne sumeryjskie pieczęcie z reliefem, których wiek określa się na cztery tysiące lat 
przed naszą erą. Pieczęcie wykonano z marmuru, lapis lazuli oraz z grafitu, służyły do znakowania 
naczyń wypełnionych winem, określały miejsce pochodzenia trunku, a także przedstawiały sceny uczt 
winnych. Nie wiadomo jednak z jakich winogron Sumerowie tłoczyli wino i czy rzeczywiście owy 
trunek był winem. Za czasów sumeryjskiego króla Urukagina (2350 lat p.n.e.) w piśmie klinowym 
spotkano się ze słowem oznaczającym winorośl, ale były to czasy znacznie późniejsze16. 

Jak już wcześniej autor wspomniał, winorośl jest jedną z najstarszych roślin na ziemi. Pierwsze 
materialne świadectwa jej uprawy pochodzą z Egiptu, sprzed 6-7 tysięcy lat. Freski i płaskorzeźby 
z egipskich grobowców przedstawiają krzewy winorośli w formie pergoli i sznurów pionowych17.  

Z okresu Pierwszej Dynastii (3100–2890 lat p.n.e.) pochodzą znalezione w wykopaliskach 
resztki winogron. Malowidła winobrania i wytwarzania wina zdobią ściany pałaców (rys. 1). Wiadomo 
też stąd, że trunek nalewano do wielkich amfor, zatykanych tkaninami, skórami, korkiem i  dokładnie 
pieczętowano. Amfory posiadały niewielkie otwory służące do wydalania dwutlenku węgla, które 
także często starannie pieczętowano18. 

Z drugiej strony trzeba się zastanowić, jak Egipcjanie przechowywali tłoczony sok w tak 
gorącym klimacie, by nie sfermentował i by nie dokonała się w nim przemiana cukru w alkohol. 
Przecież to właśnie w ten sposób wino powstaje. Znacznie pewniejsze dane o produkcji wina 
pochodzą z  lat późniejszych. Dla przykładu Tomtes III z dynastii XVIII, król Egiptu, swych 
najbliższych dworzan nagradzał dzienną porcją wina. Ramzes III chwalił się, że winorośl jest 
największym bogactwem jego kraju. Egipcjanie w sposób szczególny upodobali sobie ten trunek. Ich 

 
11 W. Sztabowa, Wino Wszystko o…, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1976, s. 5. 
12 Tamże, s. 5-6. 
13 R. Myśliwiec, Winorośl i wino, Państwowe Wydawnictwo Leśne i Rolnicze, Warszawa 2006, s. 11.
14 Ugaryt – starożytne miasto-państwo, leżące na terenie antycznego Kanaanu, w obecnej Syrii. 
15 W. Sztabowa, Wino…, dz. cyt., s. 12. 
16 Tamże, s. 12. 
17 J. Lisek, Amatorska uprawa winorośli, Wydawnictwo „Działkowiec”, Warszawa 2002, s. 5.
18 http://festus.pl/przewodnik/krotka_historia_wina.htm z dnia 10.03.08 



skłonność do picia wcale nie była mała, skoro sam Mahomet zabronił w Koranie swym wiernym picia 
wina, co więcej, kazał usunąć słowo „wino” ze słownictwa19. 
 

 
Rysunek 1. Egipska prasa do produkcji wina20

 
Sposób wytwarzania wina w Egipcie był bardzo podobny do tego, jaki jeszcze niedawno 

stosowano powszechnie. Najpierw zrywano winogrona, tłoczono z nich sok, udeptując nogami, 
drożdże zawarte w skórce dokonywały fermentacji, następnie winny moszcz filtrowano i napełniano 
nim dzbany21. 

Pisząc o początkach winorośli i produkcji wina wypada wspomnieć o Mezopotamii i o wielkim 
sumeryjskim królu Gudei (około 2000 r. p.n.e.), który nakazywał sadzić winorośl na południowych 
stokach gór, sztucznie nawadniać krzewy i  osłaniać je od wiatrów, sadząc wokoło wysokie i gęste 
drzewa. Wino wytwarzano także w Babilonii, gdzie na obelisku świątyni Bel Merodach wydrążono 
w kamieniu zarządzenie króla Hammurabiego (około 1700 r. p.n.e.), zabraniał on raczenia tym 
napojem osobników pijanych i awanturujących się. Wino wytwarzano również w Małej Azji 
(1400 r. p.n.e.), gdzie na południowych stokach gór Kaukazu znaleziono napełnione winem amfory. 
Także w Gruzji odkryto ogromne podziemne „miasta winne” z kilometrami korytarzy drążonych 
w skałach. Moszcz gruzińskich win tłoczono nie tylko z samych winogron, mieszano je również 
z liśćmi i  pędami. Nadawało to winu szczególny i wyjątkowy smak. Po dziś dzień takie „historyczne” 
trunki przechowuje się w muzeum wina w stolicy Gruzji, Tbilisi. Doskonałe wina wytwarzano także 
w sąsiedniej Armenii oraz Persji. Sprzyjający winorośli perski klimat sprawiał, że waga niektórych 
winogron dochodziła w starożytności do pięciu kilogramów22.  

Grecja była drugim po Egipcie krajem, który zawojowało wino23. Grecy 
wytwarzali szczególnie smakowity nektar winny z pełnych słodyczy gron. Cztery razy w roku 
w Grecji odbywały się trwające po kilka dni uroczystości, poświęcone synowi Zeusa i Semele, 
patronowi wina, winnic i winorośli. Uroczystości łączono z zabawami ludowymi, procesjami 
i przedstawieniami grup aktorskich. O ogromnej popularności wina w starożytnej Grecji świadczą 
niezliczone dzieła sztuki, obrazy, wiersze oraz naczynia domowe, na których nie brak symbolu 
boskiego Dionizosa – winnego grona z liśćmi (rys. 2). W „Iliadzie” Homera sporo uwagi poświęca się 
winnemu gronu, które widniało na tarczy Achillesa i które miało go bronić przez zranieniem24.  

Od Greków umiejętność uprawy winorośli przejęli Rzymianie25. Jak głosi jedna z legend, 
Rzym miał otrzymać krzak winorośli z rąk samego Saturna, syna Niebios i Ziemi. Saturn zaś wykradł 
ją z Krety. Winnemu gronu przydano specjalnego bożka, Bachusa. Kapłani delficcy, którzy jako 
pierwsi docenili wagę szerzącego się kultu Bachusa, uznali go nawet równym Apollinowi. Wspomnieć 
należy również o bachanaliach, czyli uroczystościach na cześć boga wina. Najpierw były to dość 
spokojne uroczystości. W ścisłej tajemnicy zbierano się w nocy przy ujściu Tybru, a także w gaju 

                                                 
19 W. Sztabowa, Wino…, dz. cyt., s. 12-13. 
20 http://showcase.netins.net/web/ankh/wine.html z dnia 13.03.08 
21 W. Sztabowa, Wino…, dz. cyt., s. 13. 
22 Tamże, s. 13-14. 
23 http://festus.pl/przewodnik/krotka_historia_wina.htm z dnia 10.03.08 
24 W. Sztabowa, Wino…, dz. cyt., s. 15. 
25 J. Lisek, Amatorska uprawa…, dz. cyt., s. 6. 
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Stimuli w pobliżu Rzymu. Stopniowo jednak na ucztach, poza piciem wina zaczął dominować duch 
rozpusty, co zmusiło senat do zakazu obchodzenia bachanalii26.  

 

  
Rysunek 2. Naczynie z motywem winnym z okresu starożytnej Grecji27

 
Pierwsze rzymskie wina nie były dobre, ich smak był gorzki i kwaśny. Musiały jednak 

smakować Rzymianom, skoro za „zbytnie przywiązanie” do tego trunku groziła kara śmierci. 
W Rzymie pito wina nie tylko rodzimego pochodzenia. Istniało aż osiemdziesiąt gatunków i  tylko 
dwa lub trzy rodzaje pochodziły z Italii, pozostałe sprowadzano z Chios, Lesbos i  Kypros. Pijano 
także wina hiszpańskie i francuskie, natomiast z rodzimych to najlepsze pochodziło z Falerno28. 

Rzymianie wnieśli ogromny wkład w technikę produkcji wina, przetrwała ona w tym stanie aż 
do późnego średniowiecza. Spośród zachowanych źródeł pisemnych wymienić należy rozprawę 
wybitnego męża stanu i pisarza Marcusa Cato (234–149 r. p.n.e.), „De agricultura”, w której autor 
podaje rady dotyczące sadzenia winorośli i sposobu otrzymywania wina. W pierwszych latach naszej 
ery Rzymianie potrafili już wpływać na smak i klarowność, umieli także przyspieszać lub spowalniać 
przebieg fermentacji. Na przykład klarowność uzyskiwali przez dodawanie kurzych białek. Niektóre 
wina aromatyzowali różnymi ziołami, gorzkimi migdałami, płatkami lilii, szafranu, mirry, opiłków 
drewna cedrowego, igiełek sosnowych i gałązek cyprysów. Gotowy napój przechowywali 
w glinianych naczyniach podobnych do amfor bez nóżek, ustawionych w piwnicy pod ścianami, 
zaopatrując je w informację skąd pochodzi i kiedy zostało zrobione29. 
 W swych zapędach kolonizacyjnych Rzymianie dotarli najpierw do Galii, Panonii, Hiszpanii, 
następnie do Nadrenii i Brytanii, przynosząc wraz z podbojem szczep winny. Bardziej opłacało się 
tłoczenie wina na miejscu i zaopatrywanie w nie wojska na podbitych terenach niż sprowadzanie 
z odległej ojczyzny. Głośno było o wielkich winnicach i piwnicach w Masalii (dzisiejsza Marsylia), 
w  Hiszpanii (szczególnie w  Barcelonie, Walencji i  Andaluzji), jak również w innych krajach 
leżących bardziej na północ. Jak ogromnie rozwinięty był przed 2000 laty handel w Marsylii, świadczy 
odkrycie, którego dokonano przypadkowo podczas II wojny światowej na Starym Mieście. Na placu 
Vivaux odkryto setki podziemnych korytarzy i piwnic – prawdziwe winne „katakumby”, pełne 
antycznych diol. Gallowie30, którzy przejęli sztukę robienia wina od Rzymian, szybko pojęli na czym 
ta sztuka polega, co więcej prześcignęli swoich mistrzów. Jako pierwsi wpadli na pomysł produkcji 
win musujących oraz jako pierwsi zastosowali drewniane beczki do jego przechowywania. Wino 
przeszło do historii Francji, jak do żadnego innego kraju. W Cîteaux, w renesansowym zamku, 
należącym dziś do „Rycerzy wina”, odbywają się co roku sławne posiedzenia, pod koniec których 
wprawia się w ruch jedną z dwunastowiecznych pras do robienia wina31. 
 Galii nie ustępowała Hiszpania. W latach 550-500 p.n.e. eksportowała do Rzymu dwadzieścia 
                                                 
26 W. Sztabowa, Wino…, dz. cyt., s. 17-18. 
27 http://e-psyche.stumbleupon.com/tag/greece/ z dnia 13.03.08 
28 W. Sztabowa, Wino…, dz. cyt., s. 18. 
29 Tamże, s. 18-19. 
30 Gallowie – mieszkańcy terenów m.in. dzisiejszej Francji.  
31 W. Sztabowa, Wino…, dz. cyt., s. 19-20. 
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milionów amfor hiszpańskiego wina, co z  niepokojem obserwowali italijscy winiarze. Pod ich 
naciskiem Cesarz Domicjan w  roku 91 p.n.e., zarządził ograniczenie sadzenia winorośli w podbitych 
krajach na rzecz pszenicy. 
 Także bracia zakonni w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju winiarstwa na świecie. 
Wnieśli do tego dzieła nie jedną cenną cegiełkę. Kościoły przy klasztorach potrzebowały wina 
mszalnego, najpierw więc je sprowadzano, później zaś obok każdego klasztoru (jeśli klimat na to 
pozwalał), sadzono winorośl i produkowano wina na użytek kościoła i nie tylko32. 
 Tak oto dotarliśmy do czasów nam bliższych, do XIX wieku, okresu, który zaznaczył się 
wspaniałym rozwojem winiarstwa, a jednocześnie był u swego schyłku świadkiem dramatu, który 
zniszczył prawie połowę winnic i groził wyginięciem tej wspaniałej rośliny. W 1798 roku francuski 
chemik, Antoine Laurent Lavoisier, zgłębił tajemnicę alkoholowej fermentacji. Dziesięć lat później, 
znany chemik Joseph Gay-Lussac opracował formułę dla alkoholowej fermentacji. W 1801 roku 
francuski minister, Jean Antoine Chaptal, przyjął ustawę zezwalającą na dodawanie cukru do moszczu 
oraz na odkwaszanie moszczu węglanem wapnia. Od tamtego momentu zabieg ten nazywa się 
„chaptalizacją”. Dwa lata później ukazało się pierwsze, nowoczesne dzieło pt. „Chemia wina”. W tym 
samym momencie powstały pierwsze towarzystwa, a także związki winiarstwa, których głównym 
zadaniem była ochrona interesów producentów win naturalnych. Wino stało się tematem dnia, aż do 
momentu, którego nie spodziewał się nikt, nastąpiła katastrofa. Nie spowodowała jej ani wojna, ani 
żadna klęska żywiołowa, ale mały, niewidoczny gołym okiem owadzik o nazwie phylloxera. 
„Przywędrował” w 1860 roku z Ameryki, najpierw został zauważony we Francji, gdzie w ciągu 
dwudziestu lat zniszczył milion hektarów winorośli. Następnie pojawił się w Niemczech, Austrii, 
a w 1873 roku przekroczył granicę Włoch33. 

Gdy wydawało się, że nic nie jest już w stanie zapobiec nieszczęściu, wynaleziono naturalne 
i chemiczne środki, które powstrzymały klęskę. W Ameryce wyhodowano szczep całkowicie odporny 
na phylloxerę i dlatego gatunki Vitis rupertis Scheele używane są obecnie do szczepienia odmian 
europejskich34. 

 

1.2 Kraje winiarskie  
 

Winorośl jest rośliną uprawianą w ciepłych rejonach umiarkowanej strefy klimatycznej. 
Największe nasadzenia znajdują się w  Krajach Europy Południowej i Zachodniej – Hiszpania, 
Francja, Włochy, Bułgaria, Grecja, Niemcy35. 

Obecnie powierzchnia winnic na świecie wynosi około 10 milionów hektarów. Dzięki zbiorom 
wynoszącym prawie 70 milionów ton rocznie, winogrona są dla gospodarki świata najważniejszymi 
owocami36. 

Największymi producentami wina na świecie są Francja, Włochy i Hiszpania37. Dlatego też 
autor poświęca tym krajom znacznie więcej uwagi, niż pozostałym producentom. Jest to obszerne, 
niesamowicie ciekawe zagadnienie, które z powodzeniem nadawałoby się na temat odrębnej pracy 
magisterskiej. 
 Wędrówkę po najsłynniejszych krajach winiarskich należy zacząć od Francji. Nie na darmo 
mówi się o francuskich winach „wina win”38.  

Pierwsze winnice we Francji zostały zasadzone przez Greków, którzy winnymi krzewami 
obsadzali wybrzeże Morza Śródziemnego już 700 lat p.n.e. Podobnie jak w większości krajów 
południowej Europy, do rozwoju winiarstwa przyczynili się Rzymianie, rozszerzając obszar uprawy 

 
32 W. Sztabowa, Wino…, dz. cyt., s. 20-21. 
33 Tamże, s. 23-26. 
34 Tamże, s. 26. 
35 J. Lisek., Amatorska uprawa…, dz. cyt., s. 6. 
36 Tamże, s. 6. 
37 http://www.e-hotelarz.pl/artykul/13108/Wina_z_Kalifornii.html z dnia 10.03.08 
38 W. Sztabowa, Wino…, dz. cyt., s. 31. 



winorośli praktycznie na całą Galię. Po upadku Imperium obszar francuskich winnic zwiększył się 
znacząco o uprawy w północnej Afryce (głównie Tunezji i Algierii). Początkowo winogrona 
uprawiane w gorących strefach czarnego lądu chętnie były wykorzystywane do nadawania 
ciemniejszej barwy i mocnego charakteru trunkom produkowanym w środkowej i północnej części 
Francji, szczególnie po chłodnym, deszczowym lecie39.  

Tak jak Anglicy o pogodzie, tak Francuzi godzinami potrafią rozmawiać o winie40. Wprawdzie 
Francja nie ma monopolu na wina wysokiej klasy, jednak jej położenie geograficzne niezwykle ją 
faworyzuje, umożliwiając produkcję win w szerokiej gamie stylów, przy zachowaniu równowagi 
między słodkością i kwasowością. Regiony winiarskie Francji położone są między 42 a 49,5 stopniem 
szerokości geograficznej i należą do dwóch zasadniczych stref klimatycznych, które determinują 
uprawę określonych gatunków winorośli (rys. 3). Na południu panuje klimat śródziemnomorski, na 
zachodzie klimat związany z  wpływem atlantyckiego prądu zatokowego. Natomiast w Szampanii, 
Alzacji i Burgundii zaznacza się również wpływ klimatu kontynentalnego41. 

Francuskie wina (te najwyższej klasy), można poznać, rzuciwszy jedynie okiem na etykietę. 
O tym, że wino jest dobrego gatunku, świadczy kilka literek na etykiecie: A.O.C. (Appellation 
d’orgine contrôlée) oraz V.D.Q.S. (Vins délimités de qualité superieure). Kontrolę nad jakością, 
przestrzeganiem przepisów dotyczących używania nazw oryginalnych win, sprawuje Instytut 
Naukowy Nazw Oryginalnych dla Win (Institut National Des Appellations d’Orgine des Vnis). Nazwy 
francuskich win najczęściej pochodzą od nazw miejscowości, w których je wyprodukowano. Nazwy 
wysokiej jakości win pochodzą od nazw gospodarstw winiarskich – „château”, co oznacza zamek. Tak 
się określa niewielkie domostwa położone obok winnic i którym nadano taką nazwę ze względu na 
produkcję w tym miejscu wina o światowej sławie. Cieszą się nią między innymi czerwone wina: 
Château Margaux, Château Haut-Brion, Château Lafite czy Château Latour, zaś wśród białych 
wyróżniają się: Château Yquem czy Château Filhot42. 

 

 
Rysunek 3. Francuskie regiony winiarskie43

                                                 
39 http://winakonesera.pl/?p=68 z dnia 10.03.08 
40 W. Sztabowa, Wino…, dz. cyt., s. 32. 
41 http://festus.pl/przewodnik/francja.htm z dnia 10.03.08 
42 W. Sztabowa, Wino…, dz. cyt., s. 32-34. 
43 http://www.frenchwine.ws/wp-content/uploads/Image/france_wine_regions.gif asp z dnia 12.03.08 
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Główne regiony uprawy winorośli we Francji to: 
Dolina Loary – zanim zasłynęła ze swych zamków, znana była ze swych win. Rzeka płynie 

przez wiele departamentów, w zależności od położenia i nachylenia stoków oraz od składników gleby, 
wino ma tu różne smaki. Powstają tu wina łagodne i lekkie, jak również wytrawne i półsłodkie, 
pachnące malinami i fiołkami, jak na przykład Bourgueil44. Ponad połowę stanowią wina białe 
(głównie ze szczepu Sauvignon Blanc), niecałe 25% wina czerwone oraz ponad 14% różowe45. 

Bordeaux – to największy region produkcji szlachetnych win we Francji (winnice rosną na 
obszarze 120 tys. ha).  Aż 84% stanowią wina czerwone, pozostałe to mniej popularne białe trunki. 
Najważniejszą cechą panującego tu, umiarkowanego klimatu, jest słoneczna, ciepła jesień sprzyjająca 
dojrzewaniu winogron uzyskujących duże stężenie cukru w owocach. Na sukces doskonałego smaku 
win składa się również gleba, złożona z  dobrze filtrującego wodę żwiru i posadowionego głębiej 
wapienia. Wina z Bordeaux powstają najczęściej z trzech podstawowych odmian – Cabernet 
Sauvignon, Merlot i  Cabernet Franc. Charakterystyczną cechą czerwonych bordeaux jest złożoność 
smaku, dominuje posmak porzeczek, śliwek, malin, wzbogacone o cedr i gorzką czekoladę46. 
 Langwedocja-Roussillon razem z Prowansją należą do najstarszych regionów winiarskich 
Francji. Langwedocja-Roussillon ze swoimi 340 tys. hektarów upraw stanowi największy i najbardziej 
gorący region winiarski Francji. Uprawia się tu typowe, południowe szczepy. Wśród czerwonych 
dominuje Syrah, Carignan, Grenache i Mourvedre, wśród białych Picpoul, Bourboulenc, Marsanne 
i Muscat. Stąd pochodzą również popularne wina regionalne - Vin de Pays d'Oc47.  
 Dolina Rodanu (Rhone) – sławę zdobyły tu szczególnie ciężkie, pełne żaru południa 
i aromatycznych zapachów, czerwone wina48. Winnice znajdują się na przestrzeni 250 km od Avignon 
na południu do Vienne na północy. Wśród czerwonych odmian dominuje Syrah, zaś w przypadku 
białych przeważa Viognier49. 
 Burgundia - to region o największym przywiązaniu do siedliska (terroir). Najlepsze burgundy 
to wina jednoszczepowe – białe tłoczone ze szczepu Chardonnay, a czerwone oparte na Pinot Noir. 
Najważniejsze apelacje w Burgundii to: Chablis (rosnący na podłożu kredowym Chardonnay), daje 
najbardziej skoncentrowane wina z tego szczepu na świecie. Tutaj produkuje się wyłącznie wina białe 
oraz Cote d’Or podzielone na Cote de Nuits (głównie czerwone, treściwe i dobrze skoncentrowane 
wina do długiego starzenia), Cote de Beaune (ojczyzna szlachetnych białych Meursault i Montrachet 
oraz czerwonego Pommard), a także Hautes-Cotes, Cote Chalonnaise i Maconnais50. 
 Alzacja – pochodzące stąd wina były w średniowieczu najdroższymi winami Europy. 
Wszystkie posiadają A.O.C.51. Region ten produkuje jedne z najbardziej niepowtarzalnych białych 
win, niezwykle aromatycznych, o wyróżniającym się smaku52. 
 Szampania - uprawa winorośli w tym regionie stanowi tylko 1-2% ogólnej powierzchni 
przeznaczonej pod tę uprawę. Uważana jest jednak za jeden z najważniejszych rejonów ze względu na 
produkowane tu, najsłynniejsze na całym świecie musujące wina szampańskie. Nazwa Champagne jest 
obowiązkowo wypalana na każdym korku markowego szampana, jest nazwą regionalną i Francja 
zastrzega sobie jej wyłączność53.  
 Wina francuskie produkowane są również w regionach: Cognac, Sabaudia, na Korsyce, a także 
w Beaujolais, ze słynącym na całym świecie czerwonym winem Beaujolais Nouveau. 
 
WŁOCHY 
 Włoskie winnice zajmują obszar ponad 900 tys. hektarów, rocznie produkuje się blisko

 
44 W. Sztabowa, Wino…, dz. cyt., s. 35. 
45 http://winakonesera.pl/?p=68 z dnia 10.03.08 
46 Tamże 
47 http://festus.pl/przewodnik/francja/langwedocja_roussillon.html z dnia 10.03.08 
48 W. Sztabowa, Wino…, dz. cyt., s. 35. 
49 http://winakonesera.pl/?p=68 z dnia 10.03.08  
50 Tamże 
51 W. Sztabowa, Wino…, dz. cyt., s. 34. 
52 http://festus.pl/przewodnik/francja/alzacja.html z dnia 10.03.08 
53 http://www.winafrancuskie.pl/champagne.html z dnia 10.03.08. 

http://festus.pl/przewodnik/francja/vindepays.htm
http://www.winafrancuskie.pl/cognac.html
http://www.winafrancuskie.pl/Sabaudia.html


55 milionów hektolitrów wina, dzięki czemu plasują się w czołówce największych producentów na 
świecie. 
 Do 60-tych lat XX wieku Włochy kojarzone były z produkcją milionów hektolitrów ciężkich, 
rustykalnych win, które swą jakością nie były w stanie dorównać trunkom najbardziej uznanych 
francuskich regionów. Jedną z przyczyn były przestarzałe metody produkcji, których przywiązani do 
tradycji Włosi nie zamierzali zmieniać. Zbyt długa fermentacja czerwonego wina sprawiała, że do 
trunku przedostawał się nadmiar gorzkich garbników, co dla większości europejskich klientów 
stanowiło barierę nie do przejścia. Jeszcze gorzej działo się z białymi winami. W Italii nadal 
stosowano przetrzymywanie moszczu ze skórkami winogron, choć na całym świecie panowała zasada, 
nakazująca fermentowanie soku bez żadnych domieszek. Tym sposobem białe wino, które – zamiast 
świeżości i owocowych aromatów – wyróżniało się przesadnie ciężkim bukietem, mocną domieszką 
tanin i zbyt dużym poziomem alkoholu. Ogromna konkurencja na winiarskim rynku wymusiła 
stosowanie bardziej cywilizowanych metod produkcji. Dziś, kraj ten słynie z  produkcji jednych 
z najlepszych i najciekawszych win świata54.  
 Wino produkuje się we Włoszech na całym Półwyspie Apenińskim. Powstaje również na 
Sycylii, Sardynii oraz na niewielkiej wyspie Pantalleria55.  

Najsłynniejsze regiony winiarskie to: Toskania, Piemont i od niedawna Sycylia56. 
Toskania – to jeden z najpiękniejszych regionów leżący na zboczach Apeninów, od zachodu 

graniczący z Morzem Tyrreńskim (rys. 4). Magiczna nazwa przyciąga tu turystów z całego świata 
dzięki skarbom sztuki, miastom, zapierającym dech w piersiach krajobrazom, wyśmienitemu jedzeniu 
i oczywiście doskonałym winom. Jest tu blisko 70 tys. hektarów winnic. Najbardziej znanym 
toskańskim winem jest Chianti, natomiast najbardziej prestiżowym - Brunello di Montalcino57. 

 
 

  
Rysunek 4. Regiony produkcji toskańskich win58

                                                 
54 http://winakonesera.pl/?p=62 z dnia 11.03.08 
55 W. Sztabowa, Wino…, dz. cyt., s. 41. 
56 http://www.kuchnia.tv/html/kuchnioteka/encyklopedia.php?24,23 z dnia 11.03.08 
57 http://festus.pl/przewodnik/wlochy/toskania.html z dnia 11.03.08 
58 http://www.wine-toscana.com/pics/toscana.jpg z dnia 13.03.08 
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 Piemont – drugi po Toskanii najważniejszy region winiarski Włoch. To górzysty teren 
w  północno-zachodniej części kraju. Winnice zajmują powierzchnię blisko 60 tys. hektarów59, 
większość z nich leży na zboczach. Pod względem produkcji musujących win, to największy tego typu 
region we Włoszech, a drugi na świecie po Szampanii. Produkcja win piemonckich koncentruje się na 
trzech obszarach: Monferato, Alessandriai i Langhe. Piemont słynie ze swego Nebbiolo, ale także 
z Dolcetto i Barbera60.  

Sycylia - winiarstwo rozwija się tu ostatnio niezwykle dynamicznie. Obecnie jest największym 
we Włoszech regionem uprawy winorośli z areałem winnic przekraczającym 130 tys. hektarów61. 
Najbardziej znanym winem jest Marsala. Szczególnie wytrawne Marsala Vergine i Superiore Riserva 
należą do jednych z najbardziej cenionych win wzmacnianych w Europie. Niektóre posiadają 
niezwykle wysoki poziom alkoholu, co sprawia, że cieszą się ogromną popularnością również na 
arenie międzynarodowej. Sycylijczycy, podobnie jak większość Włochów, nie do końca na poważanie 
traktują przepisy apelacyjne, przez co niejednokrotnie dostarczają niezwykłych przeżyć zarówno 
krytykom jak i enofilom62. 

 
HISZPANIA 
 Hiszpania jest krajem o największej powierzchni upraw winorośli na świecie. Winnice zajmują 
obszar około 1,2 miliona hektarów, jednak nie gwarantuje jej to pierwszego miejsca pod względem 
produkcji tego szlachetnego trunku. Roczna produkcja wina wynosi 33 miliony hektolitrów. Dzieje się 
to za sprawą gorącego klimatu, małej ilości deszczu i dużej dawki słońca, przez co konieczne jest 
nawadnianie większości winnic położonych w  najbardziej suchej, centralnej części kraju. Ma to 
również swoje dobre strony, jak wiadomo, niskie zbiory zazwyczaj oznaczają wysoką koncentrację 
soku w owocach, dzięki czemu wino jest bardziej charakterystyczne i smaczne63.  
 Najsłynniejsze regiony produkujące wino w Hiszpanii to Rioja, Navarra, Kastylia-La 
Mancha oraz Katalonia (rys. 5).  
 

  
Rysunek 5. Hiszpańskie regiony winiarskie64

                                                 
59 http://winakonesera.pl/?p=62 z dnia 11.03.08 
60 http://festus.pl/przewodnik/wlochy/piemont.html z dnia 11.03.08 
61 http://winakonesera.pl/?p=62 z dnia 11.03.08 
62 http://festus.pl/przewodnik/wlochy/sycylia.html z dnia 11.03.08 
63 http://winakonesera.pl/?p=61 z dnia 11.03.08 
64 http://www.mcnees.org/images/wine/maps/wine_map_spain.gif z dnia 12.03.08 
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Rioja – to wizytówka hiszpańskiego winiarstwa. Region ten nie istniałby, gdyby nie plaga 

filoksery (phylloxery), która pod koniec XIX wieku spustoszyła winnice francuskiego Bordeaux. 
Producenci zaczęli szukać terenów pod uprawę winorośli. Idealne warunki znaleźli w północno-
zachodniej części Hiszpanii, nad rzeką Ebro w regionie Rioja. Francuskie doświadczenie w połączeniu 
z hiszpańską pasją dały efekt w postaci znakomitych win65. 

Nawarra - to górzysty region graniczący na północy z Pirenejami, a na południu z  rzeką Ebro 
(Rioja). Na zachodzie graniczy z Krajem Basków, na wschodzie z Aragonią. Stolicą Navarry jest 
Pamplona. Rozkwit Navarry miał miejsce około tysiąc lat temu. Królestwo wówczas rozpościerało się 
od Bordeaux aż po Barcelonę. Dzisiaj znane jest głównie z fiesty Los San Fermines z gonitwami 
byków po ulicach miasta i oczywiście ze wspaniałych win. Niegdyś powstawały tu głównie różowe 
wina (z Garnacha), dzisiaj słynniejsze są czerwone i białe. Wina Navarry z trudem przebijają się na 
rynku światowym, przez długi czas pozostając w cieniu swego znanego, wielkiego sąsiada - Rioja. 
Obecnie powierzchnia upraw winorośli w Navarra sięga około 13 tys. hektarów, z których produkuje 
się około 57 milionów litrów wina (2003) 66. 
 Kastylia-La Mancha – jest największym regionem uprawy winorośli w Hiszpanii, ponad 
150 tys. hektarów winnic (tyle, ile same Węgry posiadają). Przed laty był to ogromny magazyn 
prostych win, z dużą zawartością alkoholu. Obecnie powstają tu bardziej ambitne trunki, cenione nie 
tylko w kraju, ale i za granicą. Uprawia się przede wszystkim białą odmianę Airen, z której produkuje 
się destylat do Brandy de Jerez oraz czerwone Tempranillo dające owocowe, mocno skoncentrowane 
wina. Na uwagę zasługuje region Valdepanas położony w dolinie osłoniętej od wiatru znad Morza 
Śródziemnego i Atlantyku. Najlepsze wina są tłoczone w 100 procentach ze szczepu Cencibel (tak 
nazywany jest tutaj Tempranillo)67. 
 Katalonia - także jest potęgą winiarską z takimi sławami jak musująca Cava i wybitne 
czerwone Priorat. Typowe wino Priorat w 100 procentach składa się z odmiany Garnacha. Zanim 
trunek trafi do sprzedaży, dwa lata spędza w drewnianych beczkach z amerykańskiego dębu. Gorący 
klimat Katalonii sprawia, że wina nierzadko osiągają imponującą zawartość alkoholu na poziomie 
15 procent68.  
 
PORTUGALIA 

Uprawę winorośli w Portugalii zapoczątkowali Fenicjanie, następnie przyszli Rzymianie. 
Produkcji nie zdołali zniszczyć nawet Arabowie, którzy przez kilka wieków panowali na półwyspie 
iberyjskim wprowadzając islam, który nie toleruje spożywania alkoholu. Wino tak mocno wrosło 
w kulturę Portugalii, że od tysięcy lat stanowi o jej charakterze i znaczeniu. Obecnie w Portugalii 
winnice rozciągają się na obszarze blisko 270 tys. hektarów, dając od 4 do 7 milionów hektolitrów 
wina rocznie69.  

Winnice skupione są w tzw. Wyznaczonych Regionach Produkcji Wina, w których wytwarza 
się wino wysokiej jakości, ze szczepów hodowanych tylko w tych regionach. Istnieją 33 regiony, co do 
których można mieć pewność, iż pochodzą stamtąd dobre wina. Najbardziej znane i ważne dla 
portugalskiego winiarstwa regiony, to:  

Vinho Verde, w którym powstają białe wina, mieszane z kilku odmian, młode, lekkie, 
kwaskowate, często lekko musujące70.  

Porto i Douro, dwa, sąsiadujące ze sobą niewielkie regiony, bardzo ważne dla 
Portugalczyków, tutaj bowiem powstaje słynne Porto. Jest to wino czerwone lub białe, słodkie, 
wzmacniane brandy, w którym zawartość alkoholu wynosi 19-22%. Najcenniejsze Porto leżakują 
w beczkach nawet 40 lat, pozostałe nie mniej niż 7.  

Dao to region słynący z czerwonych win o unikalnym rubinowym kolorze i aksamitnej 

 
65 http://winakonesera.pl/?p=61 z dnia 11.03.08 
66 http://festus.pl/przewodnik/hiszpania/navarra.html z dnia 11.03.08 
67 http://winakonesera.pl/?p=61 z dnia 11.03.08 
68 Tamże 
69 http://winakonesera.pl/?p=59 z dnia 12.03.08 
70 http://www.swiat-alkoholi.pl/site/ z dnia 12.03.08 
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konsystencji. Tutejsze wina czerwone mają średnio moc 12%, podobnie rzecz się ma z winami 
białymi. Zarówno białe, jak i czerwone wina z regionu Dao wymagają leżakowania – niektóre 
czerwone nawet 48 miesięcy71.  

Madeira – winnice zajmują tu obszar 2,1 tys. hektarów. Winorośl uprawiana jest na stromych 
stokach, często w formie tarasów. Produkcja Madery sięga 10 milionów litrów rocznie, z czego 
obecnie zaledwie jedna dziesiąta winnic obsadzona jest najbardziej szlachetnymi odmianami: 
Verdelho, Sercial, Malvasia i Boal72.  

 
NIEMCY 

Kraj uznany za dość specyficzny pod względem produkcji wina. Można by pokusić się 
o stwierdzenie, że uprawa winorośli z racji dość chłodnego klimatu nie jest tutaj możliwa. Jednakże 
Niemcy poradziły sobie bardzo dobrze z tym problemem, tutejsze wina uznawane są za niezwykle 
eleganckie73. 

Na przestrzeni wieków Niemcy udoskonalili sztukę produkcji białych win o szerokiej gamie 
smakowej od wytrawnych do słodkich. Większość niemieckich trunków stanowią wina lekkie (10-
11%), pachnące owocami, orzeźwiające, z odrobiną kwasowości. Najważniejsze winnice znajdują się 
na południowym zachodzie kraju, między jeziorem Bodeńskim a Bonn. Wina białe stanowią 85% 
produkcji rocznej i to one głównie kształtują obraz Niemiec jako producenta win. Historia tutejszego 
wina jest ściśle związana z Renem i Mozelą. W dolinie tych rzek Rzymianie wycisnęli najsilniejsze 
piętno swego panowania, czyli tradycję uprawiania winorośli, po upadku imperium tradycję tę przejęły 
klasztory. W XIX wieku zaczęły się rozwijać spółdzielnie i łączyć regiony winiarskie, by móc 
prowadzić sprzedaż swoich naturalnych, niedosładzanych win. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do 
zawartości cukru w moszczu. Niektóre z najwspanialszych win na świecie wytwarza się z winogron 
szczepu Riesling i Gewuerztraminer.74.  
 Całość upraw w Niemczech podzielona jest na 13 obszarów (Anbaugebiet), każdy z nich 
produkuje typowe dla swego obszaru wino o charakterystycznym smaku. Najbardziej 
arystokratycznym regionem winiarskim jest Rheingau. Największe regiony winiarskie to: Badenia, 
Hesja Reńska, Frankonia75.  

Poza pochodzeniem, kluczową sprawą jest ustalenie jakości wina. Stopień dojrzałości 
winogron w czasie winobrania determinuje kategorię jakościową wina. Prawodawstwo niemieckie 
rozróżnia dwie kategorie jakości wina: wina stołowe (Tafelwein i Landwein) oraz wina markowe 
(Qualitätswein)76. 

Obecnie na terenie Niemiec znajduje się około 100 tys. hektarów winnic. Proporcje upraw na 
świecie układają się prawie dokładnie odwrotnie. Warto zapamiętać, że według prawa niemieckiego, 
na etykiecie może być umieszczona nazwa szczepu, pod warunkiem, że wino zawiera go co najmniej 
85%77.  

 
GRECJA 

Grecja jest kolebką europejskiego winiarstwa, tutejsze tradycje uprawy winorośli i wyrobu 
wina liczą sobie 4 tysiące lat. Uprawa winorośli dla niektórych starożytnych greckich miast-państw 
była podstawą lokalnej gospodarki, a rozrastające się winnice zajmowały tak duży obszar, że 
brakowało miejsca dla upraw zbóż. Zakładano także winnice wokół swoich kolonii na wybrzeżach 
Morza Śródziemnego i Morza Czarnego, od Hiszpanii po Krym. To od Greków winiarstwa uczyli się 
Rzymianie i galijscy Celtowie. Obecnie greckie winnice zajmują obszar około 150 tys. hektarów. 
Rocznie produkuje się prawie pół miliarda litrów wina. Jest to bardzo dużo, jednak greckie wina nie 
cieszą się zbytnim uznaniem na świecie. Nie tak dawno tutejsze winiarstwo zaliczane było do 

 
71 http://www.swiat-alkoholi.pl/site/ z dnia 12.03.08 
72 http://winakonesera.pl/?p=59 z dnia 12.03.08 
73 http://www.kuchnia.tv/html/kuchnioteka/encyklopedia.php?24,23 z dnia 12.03.08 
74 http://www.burgundia.com.pl/niemcy.php z dnia 12.03.08 
75 http://www.kuchnia.tv/html/kuchnioteka/encyklopedia.php?24,23 z dnia 12.03.08 
76 http://www.festus.pl/przewodnik/niemcy.htm z dnia 12.03.08 
77 Tamże 



najbardziej tradycyjnych – żeby nie powiedzieć, zacofanych – w Europie. Wysokiej jakości wina 
należały do wyjątków. Również dziś jakość przeciętnego trunku pozostawia wiele do życzenia, co nie 
oznacza, że tylko takie są tu produkowane. Do najbardziej popularnych  greckich win zaliczamy: 

• Restina – białe wytrawne, tradycyjne wino greckie o charakterystycznym aromacie, który 
nadają kawałki żywicy sosnowej. Produkowane z białych winogron Savatiano i Roditis 
pochodzących z winnic znanych historycznie okręgów Grecji. Najlepiej pasuje do ostrych dań 
orientalnych oraz specjalności kuchni greckiej. 

• Roditis – różowe wytrawne wino o subtelnym smaku i owocowym aromacie. Najlepsze 
w kompozycji z mięsem z drobiu oraz makaronem78. 

  
WĘGRY 

Jeden z najważniejszych wschodnioeuropejskich producentów wina, z własnymi, swoistymi 
szczepami winorośli i winami79. Na obszarze 120 tys. hektarów uprawia się tu winorośl. Rocznie 
produkują 5 milionów hektolitrów wina, z czego 60% stanowią białe rieslingi o potężnym bukiecie.  

Węgry zawsze kojarzą się z Tokajem, jednym z prawdziwie legendarnych białych win świata, 
o którym łacińska maksyma mówi: „Vinum regnum, rex vinorum” (wino królów, król win). Tokaj 
(zwany również Tokay), produkowane jest w regionie Tokai-Hegyalja na północnym wschodzie kraju, 
w 28 miejscowościach, włączając w to sam Tokaj, z odmian Furmint i Harslevelu (rys. 6). 
Najsłynniejszym gatunkiem jest Tokaj Aszu. Kraj ten produkuje całą masę równie znakomitych 
innych win80, z których warto wymienić: 

Egri Bikaver – produkowane przez znaną winiarnię w mieście Eger. Jest najciekawszym 
czerwonym winem węgierskim, produkowanym na bazie  odmian Kékfrankos, Cabernet, Merlot 
i Kékoportó81. Bardzo dobrze znane na polskim rynku. Doskonałe do potraw z dziczyzny, mięsa 
wołowego, pieczeni i gulaszu82. 

Pinot Grigio – białe, półwytrawne wino gronowe. Do prawidłowego rozwoju szczep Pinot 
Grigio potrzebuje szczególnie sprzyjającego klimatu i gleby. Bogate w minerały, powulkaniczne 
podłoże w połączeniu z łagodnym, lekko chłodnym klimatem stanowią idealne warunki, dzięki którym 
powstaje to pełne świeżości i owocowego aromatu wino gronowe. Pinot Grigio znakomicie 
komponuje się z białym mięsem i rybami83. 

 

  
Rysunek 6. Węgierskie regiony winiarskie84

                                                 
78 http://www.e-wino.net/wina-greckie.html z dnia 12.03.08 
79 http://www.festus.pl/przewodnik/wegry.htm z dnia 12.03.08 
80 http://www.burgundia.com.pl/wegry.php z dnia 12.03.08 
81 http://www.festus.pl/przewodnik/wegry.htm z dnia 12.03.08 
82 http://www.e-wino.net/wina-wegierskie.html z dnia 12.03.08 
83 Tamże 
84 http://www.bacchus-hungaricus.co.uk/acatalog/regions.html z dnia 12.03.08 
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BUŁGARIA 
Historia uprawy winorośli w Bułgarii jest dłuższa niż jej własna, sięga jeszcze czasów 

antycznych, kiedy terytorium to zamieszkiwały  starożytne plemiona Traków. Kult Dionizosa istniał tu 
już w 1400 lat p.n.e. Po osiedleniu się Słowian i Proto-Bułgarów w północno-wschodniej części 
Bałkanów i założeniu przez Bułgarów w 681 roku swego państwa, przejęli oni tradycje uprawy 
winorośli i doświadczenia w produkcji wina od plemion trackich. Obecnie kraj ten zajmuje 15 miejsce 
na świecie pod względem wielkości upraw winorośli (170 tys. ha), z czego 70% całej produkcji 
przeznaczone jest na eksport85.  

W ostatnich latach Bułgaria specjalizowała się w uprawie francuskich szczepów winnych 
Cabernet, Chardonnay i Merlot. Do typowych win czerwonych należą mocne wina produkowane ze 
szczepu winogron Marud. Z białych szczepów, najbardziej znanym winem jest Vermouth oraz 
Rcateciteli. W znanych bułgarskich obszarach uprawy produkowane są na potrzeby regionalne – 
średniej jakości wina białe i czerwone. Do znanych win należą białe wina wytrawne o przyjemnym 
zapachu, mało słodzone, wyśmienicie nadające się jako wina stołowe. Na uwagę zasługują szczególnie 
2 rodzaje86:  

Bear Blood – produkowane z winogron Cabernet Sauvignion i Merlot, wysokogatunkowe 
półwytrawne wino. Wyróżnia się subtelnym smakiem oraz wyraźnym owocowym aromatem. 

Kadarka – wysokogatunkowe wino importowane, czerwone, półsłodkie o głębokim ciemnym 
kolorze, wyprodukowane z winogron odmiany Gamiza. Posiada subtelny smak i wyczuwalny aromat 
świeżych winogron87. 
 
STANY ZJEDNOCZONE  

Stany Zjednoczone, po Francji, Włochach i Hiszpanii, zajmują czwarte miejsce na świecie pod 
względem produkcji wina. Prawie 90% całej produkcji przypada na Kalifornię, a pochodzące stąd 
wyroby zdobywają rynki na całym świecie – również w Polsce88. 

USA są jednym z najstarszych producentów wina spośród krajów Nowego Świata. Pierwsze 
winnice powstały na przełomie XVI i XVII wieku w Teksasie. Na krzew winorośli natknęli się już 
wikingowie podczas wypraw w X i XI stuleciu. Początkowo owoce winorośli nie nadawały się do 
produkcji wina, więc pierwsze sadzonki sprowadzano z Europy. Podobnie jak na Starym Kontynencie, 
winorośl padała ofiarą filoksery lub innych chorób. Po opanowaniu umiejętności walki z chorobami 
i szkodnikami, winiarstwo rozszerzyło się na cały kontynent i dziś wino wytwarzane jest w 48 z 50 
amerykańskich stanów. Powierzchnia upraw winorośli wynosi 315 tys. hektarów, powstaje tu około 
25 milionów hektolitrów wina rocznie oraz eksportuje przeszło 2 miliony hektolitrów. Wielkość 
spożycia wina na osobę jest niewielka, zaledwie 8 litrów rocznie, jednak systematycznie rośnie, 
szczególnie wskutek fascynacji francuskim paradoksem, wskazującym zdrowotne, pozytywne skutki 
umiarkowanej konsumpcji wina. Z badań robionych przez instytut Gallupa wynika, że spośród 
pijących alkohol - 39% Amerykanów wybiera wino. Niedawno, bo dwa, trzy lata temu było to piwo, 
które obecnie spadło na drugą pozycję89.  

Jak już autor wcześniej wspomniał, najważniejszym regionem produkcji wina w USA jest 
Kalifornia (rys. 7). 

Prawdziwy rozkwit winiarstwa w Kalifornii nastąpił w latach 70-ych ubiegłego stulecia 
i można powiedzieć, że trwa do dziś. Do historii przeszło zwycięstwo win kalifornijskich nad 
francuskimi w 1976 r. w Paryżu podczas wielkiej i niezwykle prestiżowej wystawy światowej. 
Obecnie kalifornijskie winiarstwo to styl życia bardzo zamożnej, tutejszej klasy średniej i milionerów 
z San Francisco i Doliny Krzemowej. Każdego roku przemysł ten zasilany jest setkami milionów 
dolarów90. 

W Kalifornii jest około 1100 winnic, z czego aż 90% całej tutejszej produkcji pochodzi 

 
85 http://www.festus.pl/przewodnik/bulgaria.htm z dnia 12.03.08 
86 http://www.e-wino.net/wina-bulgarskie.html z dnia 12.03.08 
87 Tamże 
88 http://www.e-hotelarz.pl/artykul/13108/Wina_z_Kalifornii.html z dnia 12.03.08 
89 http://www.winomania.pl/regiony.php?kraj=11 z dnia 12.03.08 
90 http://www.e-hotelarz.pl/artykul/13108/Wina_z_Kalifornii.html z dnia 12.03.08 



z zaledwie 25 największych winnic. Największą w Kalifornii, ale również na świecie, jest winnica 
Gallo. Warto również wspomnieć o Sutter Home, Mondavi i Fetzer. Niestety kalifornijskie wina nie są 
ani tak znane, ani tak cenione w świecie, jak mogłyby być dzięki ogromnemu potencjałowi 
tamtejszych winiarzy. Ze względu na ciepły klimat cechuje je dojrzałość i owocowa słodycz, niekiedy 
uzupełniona wpływem beczkowego drewna. Produkowane tu Chardonnay, a także Cabernet 
Sauvignon, są przechowywane w beczkach z francuskiego dębu. Często do tutejszych win dodaje się 
kwasów. W Kalifornii, podobnie jak w innych regionach Nowego Świata, mniej uwagi przykłada się 
do terroir i klimatu. Większe znaczenie ma tu winifikacja. Dlatego, choć jakość produkcji jest 
generalnie wysoka, prawdziwych win-gwiazd nie ma w Kalifornii zbyt wiele91. 

 

 
Rysunek 7. Kalifornijskie regiony winiarskie92

 
Drugim, co do wielkości regionem uprawy winorośli jest stan Nowy Jork, jednak produkuje się 

tu już dziesięciokrotnie mniej wina niż w Kalifornii. Kolejne ważne regiony upraw to stany 
Washington i Oregon93. 

 
CHILE 

Autor pragnie zwrócić szczególną uwagę na ten kraj. 23 stycznia 2004 r. wstrząsnął całym 
winiarskim światem. Podczas prestiżowej degustacji „w ciemno” w berlińskim hotelu Ritz wina 
z Chile pokonały największe europejskie sławy, takie jak Château Margaux, Château Latour, czy 
włoskie Solaia i Tignanello. Prysł mit, że kraj po zachodniej stronie Andów może być jedynie 
producentem tanich win dla supermarketów94.  

Historia chilijskiego winiarstwa liczy niewiele ponad dwie dekady. Pierwsze winiarnie 
powstawały poniekąd z nudów. Zakładali je bogaci właściciele kopalń, sprowadzano francuskich 
architektów, zakładano ogrody na europejską modłę. Gdy pod koniec XIX wieku Europę, a potem 
resztę świata, zaatakowała filoksera, bezpieczne, bo odizolowane oceanem, pustynią, górami 
i lodowcami, Chile stało się źródłem win, którego na Starym Kontynencie brakowało. Winiarstwo 
stało się dochodową gałęzią przemysłu, produkowano go coraz więcej. W rozwoju ekonomicznym 
kraju ogromną rolę odegrał Miguel Torres, twórca katalońskiego imperium winiarskiego, który jako 

                                                 
91 http://www.e-hotelarz.pl/artykul/13108/Wina_z_Kalifornii.html z dnia 12.03.08 
92 http://www.winecountrygetaways.com/images/california-wine-map.gif z dnia 12.03.08 
93 http://www.winomania.pl/regiony.php?kraj=11 z dnia 12.03.08 
94 T. Prange-Barczyński, Trylogia Winiarstwa, „Wprost”, nr 51-52, 2007, s. 82. 
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jeden z pierwszych Europejczyków wychylił nos za granicę Starego Kontynentu by poszukać 
dogodnych warunków do produkcji win w Nowym Świecie. Katalończyk przywiózł ze sobą 
nowoczesny know-how oraz sprzęt. Od tego momentu produkowane wina były o wiele czystsze 
i smaczniejsze. Wkrótce wyjazdy na Stary Kontynent stały się normą. Winiarze kształcili się 
w Europie, zdobywali doświadczenie i przywozili sprzęt. Sprzyjający klimat, nowoczesna technologia 
oraz brak formalnych ograniczeń pozwalał produkować winiarzom takie wina, na jakie był największy 
popyt – lekkie, łatwe, a przede wszystkim już rozpoznawalne. Większość producentów skupiała się na 
czterech podstawowych odmianach, które spotkać można było w każdym winiarskim kraju: Cabernet 
Sauvignon i Merlot spośród czerwonych oraz Chardonnay i Sauvignon Blanc z białych. Dzięki 
przepisom fiskalnym chilijskie wina posiadały jeszcze jedną, bardzo istotną cechę – były tanie. Lata 
90-te minionego stulecia to prawdziwy triumf chilijskich win. To także gwałtowny rozwój winiarstwa, 
czas powstawania wielkich winiarni, które produkowały wino głównie na eksport95. 
 
AUSTRALIA 

Uprawa i produkcja wina w Australii w ostatnich latach niezwykle prężnie się rozwija. Tutejsi 
winiarze bardzo dbają o jakość swoich wyrobów i tworzą swoje własne rodzime gatunki win. 
W Australii, tak jak w Europie, powoli tworzone są okręgi produkcji wina wraz z systemem apelacji. 
Najwięcej znanych winnic znajduje się w dolinie Barossa i Eden96. 

Mimo iż klimat na kontynencie jest gorący i wilgotny, a ziemie jałowe, winorośl uprawiana jest 
na powierzchni 70 tys. hektarów. Australia przez długi czas specjalizowała się w winach deserowych 
(porto, sherry), zgodnie z tradycją przeniesioną z Hiszpanii. Przewaga Reslinga wśród szczepów 
białych sprawia, że Australijczycy stali się specjalistami w jego uprawie. Natomiast wśród odmian 
czerwonych jedną trzecią upraw stanowi Shiraz97.  

W samej Wielkiej Brytanii udział win australijskich w rynku wzrósł z 4 do ponad 20%, w tym 
samym okresie udział win francuskich spadł z 40 do mniej niż 20%. Jak to możliwe? Otóż w Australii 
produkuje się gatunki win, które przeciętny konsument jest skłonny kupić nie tylko raz, ale wiele razy. 
Australijskie wina są bardziej owocowe i zawierają mniej garbników, niż wina europejskie98. 
 
NOWA ZELANDIA 

Nowa Zelandia to kraj kontrastów. Regiony winiarskie rozpostarte są na przestrzeni około 1600 
kilometrów, między 36 a 45 stopniem szerokości. Winorośl rośnie tu w niezwykle zróżnicowanym 
klimacie i typach gleb. Jest to mniej więcej odpowiednik szerokości od Bordeaux aż do południowej 
Hiszpanii99. 

Prawdziwy rozwój winiarstwa rozpoczął się w latach 60-ych, jednak gwałtownego 
przyspieszenia nabrał w ciągu ostatnich dziesięciu lat, w tym okresie powierzchnia winnic wzrosła 
dwukrotnie osiągając w roku 2005, ponad 16 tysięcy hektarów.  

Nowa Zelandia posiada bardzo sprzyjające warunki do uprawy winorośli i produkcji win 
wysokiej jakości. Enolodzy wskazują na umiarkowany morski klimat, podobny do panującego 
w Bordeaux, choć nieco cieplejszy, na Wyspie Północnej i chłodniejszy, bardziej podobny do 
burgundzkiego na Wyspie Południowej. Wśród odmian białych największe znaczenia mają: 
Chardonnay, Sauvignon Blanc i Riesling, zaś wśród czerwonych: Pinot Noir, Cabernet Sauvignon 
i pochodzący z południowej Afryki Pinotage. Należy podkreślić, że pod względem wielkości 
powierzchni upraw dominuje biała odmiana Müller-thurgau, nasadzona na początku lat 
siedemdziesiątych, jednak w ciągu ostatnich lat ograniczana na rzecz szczepów bardziej szlachetnych. 
Zwłaszcza Sauvignon Blanc znalazł na Nowej Zelandii swoją ziemię obiecaną. Drugą, równie istotną 
odmianą staje się Chardonnay. Nowoczesne metody winifikacji pozwalają uzyskiwać z niej lekkie, 
orzeźwiające wina wytrawne, lub pełne, złożone, bardziej w stylu burgundzkim. Wśród szczepów 
czerwonych Pinot Noir powoli staje się symbolem Nowej Zelandii. Warto wspomnieć, że stosunkowo 

 
95 T. Prange-Barczyński, Trylogia…, dz. cyt., s. 82-83. 
96 http://www.kuchnia.tv/html/kuchnioteka/encyklopedia.php?25,23 z dnia 12.03.08 
97 http://www.burgundia.com.pl/australia.php z dnia 12.03.08 
98 http://www.winexpress.com.pl/region.php?lang=pl&region_id=1 z dnia 12.03.08 
99 http://www.festus.pl/przewodnik/nowa_zelandia.html z dnia 12.03.08 



chłodny klimat sprzyja również produkcji dobrych win musujących100.  
Z roku na roku liczba krajów winiarskich wzrasta. W zaskakującym tempie rośnie również 

znaczenie producentów z Nowego Świata. Porównywanie win europejskich do win z  pozostałych 
kontynentów nie ma najmniejszego sensu. Pasjonaci ekskluzywnych, bordoskich trunków nigdy nie 
porzucą ich na rzecz nowych „ikon” z Chile czy Kalifornii, tylko dlatego, że poległy podczas jakieś 
próby. Wykreowanie nowych marek, trochę wyrwało europejskich winiarzy ze snu 
i samozadowolenia, pokazując jak walczyć o klienta101. 

 

1.3 Winiarstwo w Polsce – zarys historii 
 
 Winorośl jest bardzo starym gatunkiem, występowała w trzeciorzędzie, być może jeszcze 
wcześniej, o czym świadczą materiały kopalne. W Polsce kopalne nasiona winorośli znalazł W. Szafer 
w kopalni soli w Wieliczce, co dowodzi, że już w miocenie rosła dziko na terenach Polski102.  
 Historia polskiego winiarstwa szczególnie związana jest z okolicami Zielonej Góry (rys. 8) 
oraz Małopolskim Przełomem Wisły. 

Wino było znane w Polsce już za pierwszych Piastów. Wprawdzie nie było napojem 
powszechnie używanym, częściej pijano rodzime piwa i miody, jednak rozwijający się szybko na 
ziemiach polskich Kościół potrzebował go do celów liturgicznych. Transport z południa Europy 
nastręczał wówczas wiele trudności, próbowano więc zakładać winnice na miejscu103.  
 Winnice zakładali sprowadzeni najczęściej z Francji specjaliści. Książe Henryk Sandomierski 
nadając joannitom ok. 1166 r. winnicę w Zagości nad Nidą, dał im jednocześnie 3 winiarzy, 
najprawdopodobniej niewolnych Domawa i Zabora, i ich nauczyciela, sprowadzonego z Zachodu 
Barbeza. Kazimierz Sprawiedliwy w parę lat później wyłączył Barbeza z tego nadania, kierując go do 
innych nowozakładanych winnic104. 
 

  
Rysunek 8. Winobranie w Zielonej Górze105

 
 Według niektórych historyków winnice wielkopolskie powstały za sprawą niemieckich 
kolonistów106. Pierwsze udokumentowane historyczne informacje o zielonogórskich winnicach 
pochodzą z 1314 roku. Położenie miasta na nasłonecznionych wzgórzach oraz sprzyjający klimat były 
głównymi czynnikami pozwalającymi na ciągłe powiększanie się obszarów objętych uprawą. Stąd też 
Zielona Góra jest najdalej na północ położonym w Europie punktem, gdzie istniały winnice. 

                                                 
100 http://www.winomania.pl/regiony.php?kraj=14 z dnia 12.03.08 
101 T. Prange-Barczyński, Trylogia…, dz. cyt., s. 83. 
102 B. Sękowski., R. Myśliwiec, 101 odmian winorośli, PWN, Warszawa 1996, s. 11. 
103 http://www.winomania.pl/wino.php?id=3&pid=8 z dnia 12.03.08 
104 W. Włodarczyk, Małopolski Przełom Wisły regionem winiarskim?, „Powiśle Lubelskie”, nr 6, 2006, s. 8. 
105 http://www.muzeumwina.pl/main/index.php?strona=historia_zielongorskiego_winiarstwa_wstep z dnia 13.03.08 
106 R. Myśliwiec, Winorośl i…, dz. cyt., s. 12.
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Wyjątkowo pomyślny dla zielonogórskiej uprawy winorośli był schyłek XV wieku. Złożyły się na to 
łagodne zimy oraz opieka panujących książąt, zapoczątkowana przez Henryka IX. O winnice dbali 
wówczas wyspecjalizowani ogrodnicy - winogrodnicy, a produkcją wina - winiarze. Pod koniec XVIII 
stulecia w Zielonej Górze było 48 mistrzów winogrodników, wokół miasta uprawiano wówczas 
2200 winnic, które łącznie zajmowały około 700 hektarów gruntu. W tym czasie pojawiły się pierwsze 
symptomy upadku upraw winorośli, wyraźniej widoczne już w XIX wieku, związane z rozwojem 
przemysłu i budową linii kolejowych107. 

Wzdłuż Wisły, od Sandomierza do ujścia Pilicy, winnic było szczególnie dużo. W okolicach 
Sandomierza stwierdzono kilka wiosek z „winnicą” w nazwie (m.in. Winiary, Winiarki, Winnice, 
Winne Góry), świadczące o uprawianej na tych terenach winorośli. Do dziś w podsandomierskim 
Darominie znajduje się dająca znakomite wina „Winnica Płochockich”. Również miejscowość 
o nazwie Moszczenica wskazuje na miejsce gdzie niegdyś fermentowano winny moszcz108. 

W rozwoju winiarstwa polskiego ogromną rolę odegrały klasztory cystersów i benedyktynów. 
W przyklasztornych gospodarstwach uprawiali winorośl i produkowali wino głównie na potrzeby 
liturgiczne. Transport był zbyt kosztowny, by móc swobodnie sprowadzać wino z zagranicy. 
W samym Sandomierzu w XII wieku, w okolicy Wąwozu św. Jadwigi znajdowała się winnica 
należąca do opactwa benedyktyńskiego na Łysej Górze. W mieście tym, gdzie winnic było dużo, 
posiadali je również franciszkanie i dominikanie. Polscy książęta i możnowładcy również zabiegali 
o posiadanie własnych winnic. Zakładali je przy swoich zamkach już od początku XIII wieku, niektóre 
z nich przetrwały do XVIII wieku. Od wieku XIV zakładała je również zamożniejsza szlachta oraz 
mieszczanie109. W późniejszych czasach winnice powstawały również przy szpitalach110. 
 W XV wieku obszarami najintensywniejszej uprawy winorośli w Polsce był Śląsk (aż do 
XIX w.) oraz okolice Sandomierza (do w. XVIII), Poznania i Torunia111. 
 Regres w polskim winiarstwie nastąpił w XVI wieku. Powodem coraz mniejszego 
zainteresowania zakładaniem nowych winnic i utrzymywaniem starych był coraz popularniejszy 
i tańszy import wina z krajów, gdzie uprawa była łatwiejsza. Występujące w Polsce coraz mroźniejsze 
zimy niweczyły plon winogron, co czyniło uprawę coraz droższą i nieopłacalną. Ostatecznego 
spustoszenia w krajowych winnicach dokonały długotrwałe wojny w XVII wieku. Polska stała się 
krajem zbyt biednym, by myśleć o zachowaniu winiarskich tradycji112. 
 W XX wieku różnym przeciwnościom (mrozy, wojny), najdłużej oparły się winnice w rejonie 
Zielonej Góry. Do ostatecznego upadku zielonogórskich winnic po II wojnie światowej doprowadziło 
przejęcie ich w przez państwowe gospodarstwa role113. 
 

 1.4 Jak powstaje wino? 
 

Wino gronowe otrzymujemy w wyniku fermentacji alkoholowej soku świeżych winogron. To 
prozaiczne stwierdzenie może sugerować, że jest to łatwy proces, jednakże od momentu zbioru 
winogron do czasu uzyskania nadającego się do spożycia wina droga jest trudna i daleka114. 

 
Proces powstawania wina składa się kilki etapów: 

• Zbiór winogron, 
• Mielenie i odszypułkowanie winogron, 
• Wstępna fermentacja miazgi (maceracja), 

 
107 http://www.muzeumwina.pl/main/index.php?strona=historia_zielongorskiego_winiarstwa z dnia 12.03.08 
108 W. Włodarczyk, Małopolski…, dz. cyt., s. 8. 
109 Tamże, s. 9. 
110 R. Myśliwiec, Winorośl…, dz. cyt., s. 12.
111 W. Włodarczyk, Małopolski…, dz. cyt., s. 9. 
112 R. Myśliwiec, Winorośl…, dz. cyt., s. 13.
113 Tamże, s. 13.
114 R. Myśliwiec, Wino z własnej winnicy, PWRiL, Warszawa 2000, s. 69. 
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• Tłoczenie miazgi, 
• Moszcz gronowy: 

 Odkwaszanie moszczu, 
 Siarkowanie moszczu, 
 Sedymentacja moszczu, 
 Dosładzanie moszczu, 
 Zaszczepianie nastawu drożdżami, 
 Fermentacja alkoholowa, 
 Fermentacja jabłkowo-mlekowa (malolaktowa), 

• Pielęgnacja młodego wina, 
• Przechowywanie wina. 
 

Zbiór winogron 
 Owocostan winorośli nazywamy potocznie gronem, które składa się z kilkudziesięciu jagód. 
Od 3-5% masy grona przypada na szypułę. Szypuła typowych odmian powinna być mocna 
i elastyczna. Barwa, kształt i budowa jagody zależą od odmiany. Miąższ owoców przerobowych 
powinien być soczysty, bogaty w cukier, kwasy organiczne i sole mineralne. Miąższ winogron zawiera 
w sobie ok. 90% wody, 10-30% cukrów oraz mniejsze ilości kwasów organicznych, soli mineralnych 
i związków azotowych. Skórka winogron zbudowana jest z pokrytej woskiem błony komórkowej, 
chroniącej jagodę przed infekcją. Jest magazynem barwników, garbników, kwasów organicznych 
i związków aromatycznych. Jagoda ma przeciętnie 2-3 nasiona, które również zawierają garbniki, 
substancje tłuszczowe i azotowe. Winogrona najczęściej zbiera się w fazie dojrzałości technologicznej 
(co nie oznacza – możliwie jak najpóźniej). Zawartość poziomu cukru jest wyznacznikiem terminu 
zbioru, badamy go za pomocą cukromierza, bądź innego urządzenia. W zależności od odmiany zbiór 
przypada zazwyczaj pomiędzy 15 września a 10 października. Winogrona zbierane są zazwyczaj 
podczas suchej pogody. Co ważne, zebrane winogrona muszą być przerobione w ciągu 24 godzin po 
zerwaniu z krzewu115. 

 
Mielenie i odszypułkowanie winogron 

 Jest to czynność rozpoczynająca przerób. Do przerobu większej ilości owoców stosuje się 
młynek z oddzielaczem szypułek. Odcedzony zaraz po zmieleniu sok, tzw. samociek, można osobno 
przerobić na lżejsze wino stołowe lub musujące. W celu zwiększenia wydajności moszczu można 
zastosować enzymy, które zwiększają wydajność soku nawet o 10%. Zastosowanie enzymów przy 
fermentacji miazgi w wyrobie czerwonych win jest niezwykle korzystne. Dzięki temu procesowi 
fermentacja, trwająca zwykle 10-14 dni skraca się o co najmniej połowę116. 
  

Wstępna fermentacja miazgi (maceracja) 
 Przy wyrobie białych win wstępną fermentację rzadko się stosuje. Nieco inaczej postępuje się 
z miazgą winogron na czerwone wino. Macerację miazgi przeprowadza się w specjalnych 
pojemnikach, bądź kadziach. W trakcie tego procesu temperatura nie może być niższa niż 18 st. C. 
Następnie winogrona się siarkuje. Siarkowanie nie pozwala na uaktywnienie się niepożądanych 
bakterii i dzikich ras droższy. Następną czynnością jest zaszczepienie miazgi czystą kulturą drożdży 
winiarskich. Podczas maceracji na powierzchni miazgi tworzy się gruby „kożuch”, złożony głównie ze 
skórek winogron117. 

 
Tłoczenie miazgi 

 Proces ten ma na celu oddzielenie cieszy od części stałych moszczu. Stosuje się do tego 
różnego rodzaju prasy, w zależności od ilości miazgi. Miazgę przelewa się stopniowo do kosza prasy, 
tak by ociekający moszcz zdążył odpłynąć do podstawionego pod prasą pojemnika (wiadra). Tłoczenie 
jednej partii winogron (120-150 kg), zazwyczaj trwa 1,5-2 godzin. Następnie uzyskany moszcz 

 
115 R. Myśliwiec, Wino…, dz. cyt., s. 69-71.
116 Tamże, s. 71-72. 
117 R. Myśliwiec, Winorośl…, dz. cyt., s. 186-187.
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odcedzamy przez gęste sito i gromadzimy w 30-50 litrowych pojemnikach. Pomimo dokładnego 
tłoczenia w wytłokach znajduje się jeszcze sporo soku (10-15% wagowych). Aby go odzyskać, 
z wytłoków można zrobić tzw. wodnik. Porcję wytłoków zalewa się ciepłą wodą, następnie siarkuje 
i odstawia do ciepłego pomieszczenia do następnego dnia. Po wytłoczeniu sok dosładzamy 
i w oddzielnych naczyniach poddajemy fermentacji alkoholowej118. 
 
 Moszcz gronowy 
 Moszcz gronowy zawiera 75-90% wody, cukry, kwasy organiczne, garbniki, barwniki, związki 
mineralne, azotowe, aromatyczne i tłuszczowe, a także enzymy i witaminy. Jego gęstość zależy od 
wielu czynników, m.in. od odmiany winorośli, gleby, rejonu, pogody w danym roku i od sposobu 
przerobu. Zawartość wody zależy głównie od ilości opadów, szczególnie w okresie dojrzewania 
owoców. Cukry powstają w procesie fotosyntezy i gromadzą się w komórkach roślin, owocach oraz 
liściach. Garbniki i barwniki przechodzą do moszczu głównie ze skórek, nasion i szypułek winogron, 
najwięcej podczas wstępnej fermentacji. Większe ilości tych substancji potrzebne są w czerwonych 
i cięższych winach. Wina białe mogą zawierać tylko niewielkie ilości garbników, jedynie dla 
dopełnienia smaku. Najbardziej się ceni zupełnie jasne, prawie bez koloru wytrawne białe wina. 
Roślina pobiera z gleby liczne związki mineralne, które przedostają się do moszczu. Podczas 
fermentacji wina dochodzi do znacznego obniżenia zawartości tych substancji. Zawartość witamin 
również się obniża w procesie fermentacji119. 
 
 Odkwaszanie moszczu 
 W produkcji win gronowych zabieg rozcieńczania moszczu wodą jest zabroniony 
(w przeciwieństwie do win owocowych). Naturalnym sposobem regulacji kwasowości jest mieszanie 
moszczu zbyt kwaśnego z mało kwaśnym. W krańcowych przypadkach dopuszczalne jest obniżanie 
zbyt wysokiej kwasowości moszczu chemicznie120. 
 
 Siarkowanie moszczu 
 Zabieg ten stosuje się głównie w produkcji wina na nieco większą skalę. Zaniechanie 
siarkowania może doprowadzić do strat, w postaci zepsutych partii wina. W całym procesie wyrobu 
wina, istnieją przynajmniej dwa momenty, w których nie należy rezygnować z siarkowania: pierwszy 
– siarkowanie świeżo wyciśniętego moszczu, drugi – siarkowanie młodego wina podczas pierwszego 
obciągu. Siarkowanie działa antyseptycznie, hamuje rozwój niepożądanych bakterii i pleśni oraz 
zapobiega ściemnianiu wina121.  
 
 Sedymentacja moszczu 
 Po zasiarkowaniu, pozostawiony w pojemnikach moszcz odstawia się na kilka godzin, by 
ciężkie cząstki moszczu osadziły się na dnie. Pozostały po sedymentacji osad można przerobić na 
wino gorszej jakości. Do oczyszczania moszczu można zastosować specjalny środek o nazwie 
bentonit. Oczyszczanie moszczu z wielu zbędnych substancji wywiera pozytywny wpływ na przebieg 
fermentacji122. 
 

Dosładzanie moszczu 
 Dosładzanie moszczu, czyli tzw. szaptalizacja, jest w większości krajów winiarskich 
regulowana szczegółowymi przepisami. W Polsce zabieg ten jest dozwolony, a często konieczny, ze 
względu na zbyt niską zawartość cukru w winogronach. Do mierzenia zawartości cukru w moszczu 
służą cukromierze oraz inne urządzenia. Dodanie 1 kg cukru zwiększa objętość nastawu o 0,6 l. 
Punktem wyjściowym w dosładzaniu jest zawsze zaplanowana moc wina. Minimalna zawartość 

 
118 R. Myśliwiec, Winorośl…, dz. cyt., s. 187-188. 
119 R. Myśliwiec, Wino…, dz. cyt., s. 74-75.
120 Tamże, s. 75. 
121 R. Myśliwiec, Winorośl…, dz. cyt., s. 186-187.
122 Tamże, s. 191-192. 



alkoholu w winie gronowym, zgodnie z normą Unii Europejskiej powinna wynosić 8,5% objętości123. 
 
 Zaszczepianie nastawu drożdżami 
 Zdecydowaną większość naturalnej mikroflory drożdżowej występującej na powierzchni 
dojrzałych winogron stanowią tzw. drożdże dzikie. W samorzutnie zafermentowanych moszczach 
właśnie dzikie drożdże są najbardziej aktywne w początkowej fazie tego procesu. Są jednak mało 
odporne na wyższą zawartość alkoholu, dlatego w późniejszej fazie fermentacji drożdże szlachetne 
uzyskują przewagę. Przed zaszczepieniem nastawu szlachetną rasą drożdży stosuje się siarkowanie. 
W zależności od cech drożdży można je podzielić na kilka grup. W zbyt zimnych piwnicach stosuje 
się tzw. drożdże kriofilne. Do silnie zasiarkowanych moszczy stosuje się drożdże sulfitowe. 
W wyrobie win musujących stosuje się drożdże szampańskie124.  
  
 Fermentacja alkoholowa 
 Fermentacja alkoholowa zachodzi pod wpływem drożdży winiarskich i jest procesem 
beztlenowego rozkładu cukru. Głównym produktem fermentacji jest alkohol etylowy, powstają 
również uboczne produkty w postaci kwasu mlekowego, octowego i niewielkiej ilości metanolu. 
W procesie tym powstają również tzw. fuzle, które tworzą podczas dojrzewania wina tzw. bukiet. 
Jednym z głównych produktów ubocznych fermentacji jest gliceryna, jest to ważny składnik 
wpływający na jakość wina (zdj. 1).  
 W przebiegu fermentacji wyróżnić można 3 fazy: zafermentowania, fermentacji burzliwej oraz 
dofermentowania. Pierwsza faza przejawia się charakterystycznym zmętnieniem, druga – zaczynają się 
ulatniać pęcherzyki dwutlenku węgla, w tym momencie następuje rozkład cukru, następnie przechodzi 
w fazę dofermentowania, zwaną również fermentacją jabłkowo-mlekową.  
 

  
Zdjęcie 1. Zbiorniki fermentacyjne w Miękini125

 
 Przebieg fermentacji zależy również od koncentracji cukru w nastawie. Proces ten przebiega 
najłatwiej, gdy zawartość cukru nie przekracza 20%. Roztwory powyżej 30% cukru słabo fermentują, 
natomiast przy 50% fermentacja ustaje. Na poprawę warunków fermentacji i szybszy jej przebieg ma 
wpływ odpowiednio wysoka zawartość tlenu. Wystarczy dostęp tlenu z powietrza na moszcz 
fermentujący w drewnianych beczkach, gdyż drewno „oddycha”. Substancjami wpływającymi 
negatywnie na przebieg fermentacji są przede wszystkim alkohol etylowy oraz związki siarki. 
Aktywność większości szlachetnych ras drożdży ustaje, gdy zawartość etanolu w młodym winie 
osiągnie 14-16% objętości, tylko drożdże wysokiego odfermentowania utrzymują się przy zawartości 
etanolu 17-18% objętości126. 

                                                 
123 R. Myśliwiec, Winorośl…, dz. cyt., s. 195-196. 
124 R. Myśliwiec, Wino…, dz. cyt., s. 80-81.
125 http://www.winnica.golesz.pl/publikpl.html z dnia 11.06.08 
126 R. Myśliwiec, Wino…, dz. cyt., s. 81-85. 
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 Fermentacja jabłkowo-mlekowa 
 To biologiczny proces odkwaszania wina, polegający na przemianie kwasu jabłkowego na 
kwas mlekowy i dwutlenek węgla. Redukcja kwasowości następuje wskutek działania różnych ras 
bakterii. Fermentacja jabłkowo-mlekowa zaczyna się w fazie dofermentowania moszczu, gdy kończy 
się już przemiana cukru w alkohol. Pierwszy obciąg lekkich, mało kwaśnych win wykonuje się 
zazwyczaj w drugiej połowie listopada, natomiast cięższych i kwaśniejszych – od połowy grudnia do 
połowy stycznia127. 

 
Pielęgnacja młodego wina 

 Trwający czasem kilka lat proces dojrzewania wina rozpoczyna się już po pierwszym obciągu. 
Dojrzewanie wina to jeszcze nie zupełnie znane przemiany fizyczne, chemiczne i biologiczne, którym 
w największym stopniu podlegają zawarte w winie kwasy organiczne i związki azotowe. Wino traci 
większość rozpuszczonego dwutlenku węgla i ulega samorzutnemu klarowaniu, które trwa ok.  
1-2 miesięcy. Drugi obciąg wina przypada zazwyczaj w lutym i w marcu. Podczas drugiego obciągu 
wino powinno być już zupełnie czyste i klarowne. Jako środek klarujący, można zastosować 
pasteryzację, która polega na ogrzewaniu wina przez 10 minut do temperatury 75 st. C i powolnym 
wystudzeniu128. 
 
 Przechowywanie wina 
 Wino przeznaczone do przechowywania musi być doskonale oczyszczone i utrwalone. 
Najlepszym materiałem do przechowywania wina jest szkło. W beczkach drewnianych wino ma zbyt 
łatwy dostęp do tlenu, przez co szybciej dojrzewa, jak również szybciej się starzeje. Odpowiednie 
gatunki dębu mogą pozytywnie wpływać na wino. Podczas leżakowania zachodzą w winie złożone 
procesy, powstają aromatyczne estry odpowiadające za bukiet. Jedynym i do tej pory niezastąpionym 
zamknięciem butelek, szczególnie do dłuższego przechowywania, są korki naturalne o kształcie 
cylindrycznym i długości 30 mm. Butelki z winem przechowujemy w najchłodniejszej i ciemniejszej 
części piwnicy, ułożone w pozycji leżącej, aby korek miał stały kontakt z winem. Przynajmniej raz 
w roku przeprowadzamy kontrolę129. 
 

 1.5 Kryteria oceny jakości wina 
 

Jakość wina, jako końcowego produktu w całym procesie uprawy winorośli, zależy od wielu 
czynników. Do pierwszej grupy czynników należy zaliczyć odmianę winorośli i warunki jej uprawy, 
czyli: rejon uprawy, stanowisko, typ gleby oraz przebieg pogody w danym roku. Do drugiej grupy 
czynników decydujących o jakości wina należą konkretne warunki przerobu owoców, począwszy od 
zbioru owoców, a kończąc na dojrzewaniu i przechowywaniu. Znaczenie każdego z nich jest 
przyczyną bardzo dużej różnorodności cech produktu. Organoleptyczna (sensoryczna) ocena jakości 
wina, oparta na doznaniach organów wzroku, węchu i smaku, nosi nazwę degustacji130.  

Degustować można przy różnych okazjach i w przeróżnych warunkach. Z jednej strony może 
to być spotkanie w gronie najbliższych przyjaciół (rys. 9), a z drugiej - profesjonalna degustacja 
podlegająca ścisłym zasadom i regułom. Gdzieś pośrodku znajdują się degustacje innego typu, do 
których należą degustacje przeprowadzane przez producentów, czy importerów win prezentujące 
dostępną ofertę. Im bardziej degustacja ma przypominać tą profesjonalną, tym bardziej powinno 
stosować się poniższe zasady dotyczące jej przeprowadzania. 

 
127 R. Myśliwiec, Winorośl…, dz. cyt., s. 203-204. 
128 Tamże, s. 205-208. 
129 Tamże, s. 211-212. 
130 R. Myśliwiec, Wino…, dz. cyt., s. 103-104.



 
 

„Kto potrafi smakować, nie pije wina, lecz kosztuje jego tajemnic” 131

 

  
Rysunek 9. Para pijąca wino - Juarez Machado (brazylijski malarz)132

 
 1. Rodzaj degustacji
 Istnieje kilka możliwości do wyboru. Dopuszczalne jest stosowanie ich kombinacji. 

• Pozioma – opiera się na porównaniu i ocenie różnych gatunków win z tego samego rocznika. 
Należy wziąć pod uwagę producenta, szczepy z jakich wyprodukowano wino, region, podać rocznik 
i produkcji. 

• Pionowa – w trakcie degustacji ocenia się ten sam gatunek wina, lecz z różnych roczników. To 
doskonały sposób na obserwację ewolucji wina oraz ewentualnie na ocenę rocznika. 

• „W ciemno” – degustator nie wie nic na temat wina, polega na ocenie różnych, 
ponumerowanych gatunków win, które celowo znajdują się w butelkach owiniętych papierem 
i pozbawionych korka oraz osłonki szyjki. Celem tego rodzaju degustacji jest maksymalnie 
obiektywna ocena wina. Degustacja kończy się ujawnieniem nazwy win.  

2. Lokal 
 Pomieszczenie, w którym przeprowadza się degustację powinno być dokładnie oświetlone 
(najlepiej światłem naturalnym), wytłumione, wolne od obcych zapachów. Profesjonalna sala 
degustacyjna powinna posiadać również białe ściany i oddzielone od siebie stanowiska ze stołami 
przykrytymi białymi obrusami, co jest istotne w ocenie koloru wina. 

3. Czas 
 Profesjonalne degustacje organizowane są w godzinach między 10-12 rano, uczestnicy powinni 
zgłosić się na czczo, co sprzyja wyostrzeniu zmysłów133. 

4. Kieliszek  
 Odpowiedni kieliszek do degustacji powinien posiadać pojemność 180-350 ml, stosunkowo 
wysoką nóżkę i zwężającą się ku górze czaszę w kształcie tulipana. Powinien być wykonany 
z cienkiego, gładkiego, przezroczystego i całkowicie bezbarwnego szkła. Wysokość czaszy powinna 
wynosić ok. 1,5 jej średnicy w najszerszym miejscu (rys. 10). Nóżka kieliszka powinna mieć 
wysokość co najmniej 50 mm, aby nasza dłoń nie dotykała czaszy i nie ogrzewała próbki wina134.  
 Na konkursach winiarskich, jak również na oficjalnych ocenach i klasyfikacji wina stosuje się 
znormalizowany kieliszek degustacyjny o pojemności 215 ml, zwany INAO lub ISO135. 

                                                 
131 Salvador Dali – znany hiszpański malarz – surrealista (ur. 11.05.1904, zm. 23.01.1989) 
132 http://www.art.com/asp/sp-asp/_/PD--10364960/SP--A/IGID--884331/ z dnia 13.03.08 
133 http://www.klubwina.pl/Zanim_zaczniesz.shtml z dnia 13.03.08 
134 R. Myśliwiec, Winorośl…, dz. cyt., s. 228. 
135 Tamże, s. 228. 
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 5. Podawanie i kolejność win 
Degustację rozpoczyna się od młodych i lekkich win, stopniowo przechodząc do mocniejszych 

oraz starszych, kończąc winami słodkimi. Absolutnie trzeba zadbać, aby odpowiednie wina miały 
właściwą temperaturę. Na początku podajemy wina białe w temperaturze 8-12 st. C, następnie młode 
czerwone w 13 st. C, lekkie czerwone w 15 st. C, na końcu wina szlachetne w temperaturze 18 st. C. 
Za najbardziej efektywną uznawana jest degustacja nie więcej niż 6 gatunków win. Pomiędzy 
degustacją poszczególnych win wskazane jest wypić odrobinę wody lub powąchać i zjeść kawałek 
świeżego pieczywa w celu zneutralizowania kubków smakowych. Na degustacjach towarzyskich 
w pierwszej kolejności wino podajemy paniom, osobom starszym, a na końcu gospodarzowi136. 
 

  
Rysunek 10. Znormalizowany kieliszek degustacyjny137

 
6. Przebieg degustacji 

 Degustację dzielimy na 3 etapy: etap wzrokowy, węchowy i smakowy. Każdy z tych etapów 
zajmuje się analizą konkretnych cech wina138. 
 
Etap I - wzrok 
 Ma na celu ocenę wyglądu wina, jego koloru, intensywności i klarowności.  
 Kieliszek napełnia się do jednej trzeciej objętości (nie wolno nalać więcej niż do połowy 
kieliszka) tak, by móc nim swobodnie poruszać, bez wylewania wina. Następnie należy podnieś 
kieliszek trzymając za nóżkę i trzymać go pod kątem 45° naprzeciw białej powierzchni. Przez kilka 
sekund wino należy obserwować w centrum kieliszka i na brzegach, zwracając uwagę na jego kolor, 
natężenie i klarowność napoju. Każdą z tych cech charakteryzuje inna technika przyglądania się.  
 Właściwa barwa wina najlepiej jest widoczna, gdy pochylimy kieliszek i obserwujemy jego 
brzegi. Trzeba skoncentrować się na różnicy barw pomiędzy najgłębszą częścią kieliszka oraz blisko 
krawędzi.  
 By docenić intensywność koloru należy ustawić kieliszek pionowo, następnie przyglądać się 
mu z góry. Najskuteczniejszym sposobem oceny klarowności, jest ustawienie kieliszka w taki sposób, 
by promienie świetlne przebiegały dokładnie przez trunek. Wówczas zauważymy czy wino posiada 
czystą barwę, połysk i czy jest mętne. 
  

                                                 
136 http://www.klubwina.pl/Zanim_zaczniesz.shtml z dnia 13.03.08 
137 P. Kościelniak, Czasza, nóżka, stopka, Poradnik Wino „Rzeczpospolita”, październik 2007, s. 25. 
138 http://www.klubwina.pl/Zanim_zaczniesz.shtml z dnia 13.03.08 
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 Każdy z tych elementów uwidacznia różnorodne aspekty charakteru i jakości wina139 (tab. 1). 
 

Tabela 1. Słownictwo degustacji - wzrok  
140

klarowność  klarowne, przejrzyste, krystaliczne, mętne, mgliste, matowe, błyszczące, jasne, 
zgaszone 

połysk lśniące, z połyskiem, błyszczące, iskrzące, żywe, bez połysku, zgaszone, matowe 
głębia blade, jasne, słabe, głębokie, ciemne, mocne 

białe 
bezbarwne, przezroczyste, bladożółte, zielonkawo-żółte, blade, słomkowo-żółte, 
cytrynowe, żółto-złote, złote, stare złoto, słomkowe, bursztynowe, brunatne, 
miedziane, brązowe kolor wina  

czerwone fioletowo-czerwone, purpurowe, fioletowe, atramentowe, malinowe, ceglaste, 
pomarańczowe, bursztynowe, czerwone, mahoniowe, brązowe 

 
 
Etap II - węch 
 Etap ten ma na celu identyfikację oraz analizę zapachów wina. Ocenie podlegają jakość, 
intensywność i rodzaje zapachów (tab. 2). Można go podzielić na 3 podetapy: 

• Pierwszy nos (przed zamieszaniem) - powąchajmy wino w kieliszku aby wyczuć zapachy 
najbardziej lotne. 

• Drugi nos (po zamieszaniu) – zamieszajmy wino kilka razy kręcąc kieliszkiem, aby uwolnić 
cięższe cząsteczki. Powąchajmy natychmiast po zamieszaniu, wkładając nos do kieliszka. 

• Trzeci nos (opróżniony kieliszek) – powąchajmy resztki wina w opróżnionym kieliszku 
(najcięższe cząsteczki zapachowe uwalniają się po długim kontakcie wina z tlenem, 
szczególnie w przypadku starszych roczników). 

 
Tabela 2. Słownictwo degustacji - węch  

141

AROMATY 

kwiatowe 
akacja, głóg, wiciokrzew, goździk, hiacynt, jaśmin, lewkonia, kwiat pomarańczy, irys, piwonia, róża, 
fiołek, konwalia, werwena, kwiat lipy, wrzos, jabłoń, miód kwiatowy, migdałowiec, kwiat brzoskwini, 
narcyz, geranium, bratek, lawenda, rozmaryn, magnolia, chryzantema, rumianek, mięta 

owocowe  

wiśnia, czereśnia, śliwka, borówka, czarna porzeczka, czerwona porzeczka, poziomka, truskawka, malina, 
morwa, morela, pigwa, brzoskwinia, gruszka, jabłko, cytryna, pomarańcza, ananas, grapefruit, banan, 
liczi, agrest, owoc tarniny, jeżyna, melon, orzech laskowy, migdał, orzech włoski, figa, rodzynki, suszone 
owoce, suszona śliwka, przejrzałe owoce, konfitura owocowa, pestka, owoce kandyzowane, placek 
owocowy, dżem, powidła śliwkowe   

roślinne  las, zwiędłe liście, mech, paproć, trawa, siano, słoma, grzyby, liść czarnej porzeczki, listek laurowy, lipa, 
tytoń, trufle, żywica, sosna, cedr, herbata, mięta, zbutwiałe drewno, pszenica  

zwierzęce  pizmo, skóra, pot, mięso, mocz koci lub mysi, wilgotne futro, mokra wełna, mokry pies, dziczyzna, 
ambra, zapach morza, marynata  

korzenne  wanilia, goździki, pieprz, mięta, bazylia, laur, tymianek, cynamon, gałka muszkatołowa, miód, lukrecja, 
anyż, lawenda, koper włoski, grzyb, oregano, kamfora, wermut  

palone  smoła, kawa, dym, tytoń, spalenizna, krzemień, proch, pieczone mięso, grill, karmel, węgiel drzewny, 
spalone drewno, grzanka, przypalony chleb, czekolada, kakao, kadzidło, kauczuk  

mineralne  ziemia, mokry kamień, łupek, kreda, wosk, benzyna, grafit  
chemiczne  siarka, nafta, celuloid, jod, chlor  

fermentacji      aceton, banan, lakier do paznokci, mydło, świeczka, wosk, drożdże, piwo, kwaśne mleko, nabiał, ser, 
masło, kiszona kapusta  

wadliwe   korek, zgniłe jajko, pleśń, masło, ocet, siarka, mleko, stęchlizna 
INNE 

jakość            eleganckie, szlachetne, dystyngowane, przenikliwe, wyrafinowane, delikatne, czyste, subtelne, złożone, 
pospolite, niewyszukane, nieokreślone, nieprzyjemne, drażniące, brudne, wadliwe  

intensywność mocne, intensywne, skoncentrowane, silne, otwarte, normalne, średnie, zamknięte, słabe, nieme, 
niedosteteczne   

                                                 
139 http://www.wineria.com/x_C_X__P_degustacja.html z dnia 13.03.08 
140 http://www.klubwina.pl/wzrok.shtml z dnia 13.03.08 
141 http://www.klubwina.pl/wech.shtml z dnia 13.03.08 
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Rozróżnia się 3 typy zapachów wina: 
1. Podstawowe (aromat wina) – zapachy winogron, charakterystyczne dla danej odmiany. Są 

wytrącane w czasie winifikacji i odpowiedzialne za owocowy charakter wina. 
2. Wtórne – zapachy powstające w trakcie fermentacji wina, wytworzone przez drożdże, które 

przetwarzając cukier w alkohol i dwutlenek węgla, produkują również inne produkty dodatkowo 
wpływające na zapach oraz na smak wina. Mogą to być zapachy o charakterze kwiatowym lub też 
zapachy zakwasu zbożowego czy chlebowego. 

3. Trzeciorzędne (bukiet wina) – powstałe z upływem czasu w winie dojrzewającym, 
w drodze ewolucji zapachów podstawowych i wtórnych. W przypadku dużego dostępu powietrza są to 
zapachy orzechowe. W pozostałych przypadkach mogą to być zapachy wanilii, drewna, skóry, 
zwierzyny. Bukiet może rozwijać się nawet długimi latami, zwłaszcza w winach długo-
dojrzewających142. 
 
Etap III - smak 
 To ostatni etap, mający na celu przede wszystkim identyfikację, analizę i ocenę równowagi 
pomiędzy zawartością kwasów, cukru, alkoholu i garbników. Kwasowość powinna bowiem 
równoważyć słodycz cukru i alkoholu. Słodycz z kolei powinna równoważyć smaki gorzkie i cierpkie 
pochodzące z tanin. 
Weźmy do ust małą ilość wina, rozprowadźmy ją po całej jamie ustnej, aby dotarło do wszystkich 
kubków smakowych i oddychajmy bez pośpiechu z winem w ustach. Potem połknijmy lub wyplujmy 
wino. 
 Technika napowietrzania wina w ustach, powoduje, że wino miesza się z tlenem, pomagając 
rozejść się aromatom i smakowi po jamie ustnej. Jest to etap niezwykle złożony, oprócz 
podstawowych smaków w jamie ustnej odbieramy również wiele innych bodźców zmysłowych (jak 
wrażenia termiczne, chemiczne, dotykowe). W trakcie degustacji zwracamy uwagę na poniższe 
elementy i odczucia smakowe (tab. 3): 

1. Kwasowość 
 Odczuwamy ją bocznymi krawędziami języka. Jest wyjątkowo istotna, szczególnie dla 
pozbawionych tanin win białych, którym kwasowość nadaje charakteru i jest podstawą struktury wina. 
Czynnikami wpływającymi na obniżenie odczucia kwasowości są: alkohol i cukier. Niedobór kwasów 
może wynikać z wykorzystania do produkcji wina niewystarczająco dojrzałych owoców, lub 
świadczyć, że wino czerwone nie przeszło fermentacji jabłkowo-mlekowej. 

2. Słodycz 
 Obecność lub brak cukru odczujemy dokładnie na czubku języka, zaraz po wzięciu wina 
w usta. Słodki smak pochodzi od alkoholu i od cukru resztkowego, zawartego w owocach. Cukier 
znajduje się też w winach wytrawnych. Nadmiar słodyczy w wytrawnym winie białym oznacza, że 
fermentacja alkoholowa nie przebiegła do końca. Słodycz równoważy kwasowość, garbniki 
(ściągalność) i gorycz. 

3. Gorycz 
 Odczuwamy ją u nasady języka (z tyłu). Wywodzi się głównie z polifenoli i tanin 
występujących głównie w winach czerwonych. Może też pochodzić od zbyt dużego kontaktu wina 
z dębiną, czy też – w winach białych – od wysokiego poziomu alkoholu. 

4. Właściwości ściągające 
 Jest to wrażenie ściągnięcia czy wysychania jamy ustnej, szczególnie wyraźne na dziąsłach, 
wewnętrznej stronie policzków i języku. Za te wrażenia odpowiedzialne są garbniki (taniny) zawarte 
w winie. Mogą pochodzić ze skórek winogron, z szypułek, pestek oraz z drewnianych beczek, 
w których leżakuje wino. W winach czerwonych garbniki są składnikiem bardzo cennym - nadają 
winom pełność, a przy tym je konserwują. 

5. Lepkość (Alkohol) 
 Alkohol posiada wyczuwalną gęstość, namacalną lepkość. Nadmiar alkoholu wywołuje 
wrażenie palenia w jamie ustnej. Z kolei niski poziom alkoholu sprawia, że wino odczuwamy jako 

 
142 http://www.klubwina.pl/wech.shtml z dnia 13.03.08 
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rozwodnione143. 
 

Tabela 3. Słownictwo degustacji - smak144

 

kwasowość kwaśne, ostre, agresywne, kwaskowe, zielone, żywe, szczypiące, solidne, apetyczne, 
rześkie, orzezwiające, świeże, łagodne, bez charakteru, bez wyrazu, mdłe 

słodycz przesłodzone, likierowe, bardzo słodkie, słodkie, półsłodkie, słodkawe, łagodne, 
półwytrawne, wytrawne, bardzo wytrawne 

gorycz gorycz chininy, słaba, średnia, wysoka 

właściwości 
ściągające 

miękkie, aksamitne, gładkie, harmonijne, łagodne, solidne, jędrne, twarde, ściągające, 
szorstkie, chropowate, cierpkie, agresywne 

lepkość (alkohol) cienkie, słabe, wodniste, lekkie, rozgrzewające, pełne, mocne, ciepłe, gorące, palące, 
lekko/średnio/dobrze zbudowane, obfite, pełne wigoru 

konsystencja bogate, pełne, krągłe, gładkie, ekstraktywne, soczyste, solidne, cienkie, bez wyrazu 

równowaga  niezrównownoważone, o zachwianej równowadze, zwodnicze, kanciaste, harmonijne, 
wyważone, zrównoważone 

długość puste, krótkie, średnie, umiarkowane, długie, bez końca 

 

1.6 Zasady serwowania wina 
 
 Aby wino w pełni rozwinęło przed nami swoje walory smakowe i aromatyczne, niezbędna jest 
znajomość kilku podstawowych zasad dotyczących właściwego podawania. 
 Często zdarza się, że doskonałe wino smakuje nieszczególnie z powodu nieodpowiedniego 
sposobu podawania145.  
  

„Ryby, drób i cielęcina lubią zawsze białe wina. 
A pod kozy, woły, wieprze, jest czerwone wino lepsze. 

A szampana - wie to kiep, można zawsze po i przed”146

 
Kolejność serwowania 
Przy serwowaniu wina zawsze powinniśmy pamiętać o czterech „złotych” zasadach: 

1. wina białe podajemy przed czerwonymi, 
2. wina młode przed starszymi, 
3. wina wytrawne przed słodkimi, 
4. wina lekkie przed ciężkimi. 

 
Oczywiście istnieją wyjątki od powyższych zasad, dlatego powinniśmy je traktować z pewnym 

dystansem. Często nie wiadomo, którą zasadą należy kierować się w pierwszej kolejności. Na przykład 
słodkiego Rieslinga podamy na koniec posiłku, po wytrawnych winach czerwonych, stosujemy się 
więc do trzeciej zasady, zarazem łamiąc regułę pierwszą. W takich przypadkach warto się kierować po 
prostu własnym smakiem i zdrowym rozsądkiem, a raczej unikniemy rozczarowania. 

Najtrudniejszy jest pierwszy krok - otwarcie butelki. W rzeczywiści jest to proste zadanie, pod 
warunkiem, że dysponujemy odpowiednim sprzętem. Otwierając butelkę wina najpierw należy usunąć 

                                                 
143 http://www.klubwina.pl/smak.shtml z dnia 13.03.08 
144 Tamże 
145 http://manager.money.pl/styl/trunki/artykul/zasady;serwowania;wina,167,0,138151.html z dnia 19.04.08 
146 Staropolskie powiedzenie 



aluminiową lub plastikową folię, która otacza górną część szyjki. Zgodnie z etykietą powinno się 
usunąć całą folię, aby nie doszło do kontaktu wina z metalem. Po uporaniu się z folią należy przetrzeć 
wierzch korka za pomocą ściereczki, dzięki temu usuwamy wszelkie zanieczyszczenia. Często się 
zdarza, że korek ciemnieje od pleśni, nie oznacza to jednak, że wino jest zepsute. Dopiero po 
oczyszczeniu należy przystąpić do odkorkowania butelki.  

Najlepszymi korkociągami są: zwykły śrubowy i korkociąg dźwigowy. Ze wszystkich 
dostępnych na rynku korkociągów godny polecenia jest klasyczny korkociąg kelnerski, składający się 
z otwieracza, ostrza kulinarnego długości ok. 5 cm i małego nożyka147 (zdj. 2). 

 

 
Zdjęcie 2. Kolekcja korkociągów w Muzeum Wina w Paryżu148

 
Za nami najtrudniejsze - odkorkowanie. Po wyjęciu korka należy delikatnie wytrzeć serwetką 

szyjkę butelki od środka i na zewnątrz. W następnej kolejności sprawdzamy wygląd i stan korka, jeśli 
jest bardzo suchy, zapleśniały lub ma zacieki na całej swej długości, istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że wino będzie niedobre. Przed rozlaniem wina gościom należy skosztować 
niewielką ilość (w restauracji kelner powinien podać odrobinę wina do skosztowania osobie 
zamawiającej). Dopiero po wstępnej ocenie wina rozlewamy je do wszystkich kieliszków.  

Podczas nalewania bardzo dojrzałego wina lekko pochylony kieliszek powinno się trzymać za 
nóżkę i powoli nalewać trunek po ściance kieliszka. Przy nalewaniu młodego wina nie musimy 
trzymać kieliszka w ręku, należy jednak lać wino powoli, aby się nie wzburzyło. Musimy także 
pamiętać, aby podczas nalewania nie zasłaniać swoją postacią butelki ani kieliszka, jak również o tym, 
że przy nalewaniu butelkę należy trzymać w taki sposób, aby była zwrócona etykietą do osoby, której 
serwujemy wino. Warto zapamiętać, że kieliszków nie należy wypełniać „po brzegi” - wino wówczas 
nie rozwinie się w pełni i nie będziemy mogli docenić jego walorów aromatycznych i smakowych. 
Kieliszki do białego wina należy napełniać najwyżej do połowy, natomiast kieliszki do wina 
czerwonego napełniamy do około 1/3.  

Sporo kontrowersji wywołuje również kolejność nalewania wina. Większość osób uważa, że 
najpierw powinno się podać wino kobietom, a następnie mężczyznom. Tymczasem w świecie 
winiarskim przyjęła się zupełnie inna zasada: odrobinę wina podaje się do skosztowania najpierw 
osobie zamawiającej, po akceptacji kelner powinien rozlać trunek po kolei wszystkim pozostałym 
osobom, rozpoczynając od osoby siedzącej po prawej stronie zamawiającego, a kończąc na osobie 
zamawiającej. 

Nie zapominając o powyższych regułach, pamiętajmy jednak, że najważniejsze przy piciu wina 
jest dobre towarzystwo i odpowiednia atmosfera149. 

 36 

                                                 
147 http://manager.money.pl/styl/trunki/artykul/zasady;serwowania;wina,167,0,138151.html z dnia 19.04.08 
148 Autor pracy  
149 http://manager.money.pl/styl/trunki/artykul/zasady;serwowania;wina,167,0,138151.html z dnia 19.04.08 
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Sztuka łączenia wina z potrawami 
Kanony kulinarnego bon tonu ustaliły się na początku XIX wieku150. 
Każdy dobry gospodarz chce dogodzić innym uczestnikom biesiady, jednak często ma duży 

problem proponując choćby najlepsze wino. Wynika to z odmiennych upodobań, uwarunkowanych 
wieloma czynnikami, takimi jak: różnice kulturowe, inna wrażliwość, przyzwyczajenia. Często nam 
samym trudno się zdecydować, a co dopiero zadowolić większą grupę gości.  

 
Istnieją dwie podstawowe, klasyczne reguły łączenia wina z potrawami:  

• zasada podobieństwa, 
• zasada kontrastu. 
 

Zasada kontrastu wymaga większego doświadczenia i sporej odwagi: polega na znalezieniu 
w winie takiej cechy, której serwowana potrawa nie posiada, a która może doskonale wzbogacić całość 
(np. podanie bogatego, złożonego, eleganckiego czerwonego wina do prostego dania typu: kotlety 
jagnięce). Jeżeli chcemy ją stosować, powinniśmy naprawdę dobrze znać smak proponowanego przez 
nas wina. W przeciwnym razie lepiej jest sięgać do sprawdzonych już reguł, które od lat są 
obowiązującym kanonem, więc zapewne coś w nich jest151. 

Przy doborze wina do potrawy, należy pamiętać, że w jamie ustnej następuje synteza wrażeń 
smakowych i zapachowych potrawy i wina, w jej wyniku powstają zupełnie nowe odczucia, często 
znacznie odbiegające od wyjściowych. Wielorakie smaki wzajemnie się uzupełniają i pomagają 
uwypuklić zalety  danej potrawy. Nie bez przyczyny wielu smakoszy porównuje ów szczególny 
gastronomiczny związek do małżeństwa, w którym partnerzy wzajemnie się wspierają152.  

Każde wino przed podaniem powinno „odpocząć po podróży”, aby ponownie móc się 
sklarować. Dlatego nie jest wskazane podawanie go tuż po przetransportowaniu.   

By w optymalny sposób połączyć wino i potrawę należy poznać ich charakterystykę smakową 
i zapachową oraz konsystencję. W podobny sposób potrawy, jak i wina dzielą się na trzy kategorie ze 
względu na konsystencję. Ułatwia to stworzenie kompozycji akceptowalnej przez większość osób. 
Potrawom lekkim, delikatnym powinny towarzyszyć wina również lekkie, delikatne, tak aby jedno nie 
dominowało nad drugim (tab. 4). 

Do niedawna uważano, że istnieją cztery podstawowe smaki: słodki, słony, kwaśny i gorzki. 
W 1908 roku Japończyk Ikeda postawił jednak tezę o istnieniu piątego smaku, zwanego umami. Jest to 
smak obecny w wielu potrawach kuchni azjatyckiej, skorupiakach, oleistych rybach oraz w serach, dla 
większości „zachodnich” podniebień jest prawie niewyczuwalny (stąd być może brak polskiego 
odpowiednika tego słowa), powszechnie uznawany jest za piąty podstawowy smak. Jest to smak dość 
istotny w przypadku doboru wina do potraw, albowiem wzmaga wrażenie goryczy w winie, może 
również nadać trunkowi metaliczny posmak153. 

Komponując menu musimy pamiętać o wpływie, jaki wywołuje każdy z podstawowych 
smaków obecnych w potrawach na smak serwowanego wina.  

Niektóre z nich wzajemnie się uzupełniają i równoważą, a niektóre wręcz uwypuklają. I tak:  
• Słony smak potrawy neutralizuje gorzki, garbnikowy smak wina, czyni je dodatkowo 

pełniejszym, mniej kwaśnym i mniej wytrawnym.  
• Kwaśne potrawy na ogół łagodzą kwasowość i wytrawność wina. Jeśli dodamy odrobinę 

octu lub soku z cytryny, towarzyszące jej wino wyda nam się słodsze. Wino o wysokiej 
kwasowości doskonale równoważy natomiast ciężkie i tłuste potrawy.  

• Słodkie potrawy spowodują, że wino wydaje się mniej owocowe, za to bardziej garbnikowe 
i wytrawniejsze, wyraźniej odczujemy też jego kwasowość. Zwróćmy uwagę na to, że cukier 
wzmacnia wrażliwość podniebienia na smaki gorzkie, dlatego czerwonych, mocno 
garbnikowych win nie należy podawać do słodkich potraw.  

 
150 K. Kowalski, Klasyczny porządek: aperitif, białe wytrawne, czerwone wytrawne, szampan, Poradnik Wino 
„Rzeczpospolita”, październik 2007, s. 26. 
151 http://manager.money.pl/styl/trunki/artykul/wino;i;potrawy;czyli;o;sztuce;laczenia,190,0,136126.html z dnia 19.04.08 
152 Tamże 
153 Tamże 
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Tabela 4. Wybrana grupa win i potraw z podziałem ze względu na konsystencję154

 
    lekkie  średnie  ciężkie  

 WINA   

   
Pinot Blanc  
Riesling  
Sylvaner  
Sauvignon Blanc  
Soave  
Pinot Grigio  
Albariño Muscadet  
Chablis 
Bourgogne Aligoté  
Orvieto  
Chenin Blanc  
  

   
Gewürztraminer  
Tokaj Alzacki / Pinot Gris  
Chablis Premier Cru  
Mâcon Villages  
Pouilly Fumé  
Chinon  
Sancerre  
białe Bordeaux  
Montagny  
Puilly Fuissé  
biała Rioja  

   
Puligny Montrachet  
Condrieu  
Chablis Grand Cru  
Mersault  
Chassagne Montrachet  
 
Chardonnay z Nowego 
Świata, 
 
Chardonnay fermentowane 
w beczkach,  
 
białe Châteauneuf du Pape  

 POTRAWY   

   
Flądra duszona i gotowana   
Sola duszona i gotowana  
Łagodne zupy rybne   
Ostrygi  
Proste przekąski 
cocktailowe  
Sałatki rybne     
Surowe małże  
Sałatki jarzynowe    
Duszone szparagi       
Drób na zimno w galarecie  
 
Łagodne potrawy 
z  ryżu             

   
Zupa szparagowa  
Mintaj  
Sandacz duszony  
Pstrąg  
Kalmary, sepia, ośmiornica  
Krewetki, raki, kraby i inne 
skorupiaki 
 
Okoń  
Mięczaki  
Pasztety mięsne,    
         
Cielęcina  
Przekąski cocktailowe  
z sosem      
 
Szparagi pod beszamelem  
Ślimaki, żabie udka na 
maśle 
    
Flądra smażona,           
Kurczak duszony,  
w potrawce. 

   
Krokiety z szynki lub 
drobiu, 
 
Duszona cielęcina,  
Dorsz, łosoś, tuńczyk,  
Homar, langusta  
Ryby wędzone  
Szczupak, 
Pikantne zupy rybne, 
Zupa grochowa, cebulowa, 
pieczarkowa,  
 
Ryż z mięsem lub owocami 
morza, 
 
Sandacz i pstrąg zapiekany, 
 
Carpaccio z ryb lub owoców 
morza, 
 
Duszony schab wieprzowy, 
 
Kaczka pieczona  
z owocami. 

 
Warto zapamiętać, że garbniki znajdujące się w winie wyczuwa się przy pomocy dotyku, a nie 

smaku! Gorycz potrawy wzmaga gorzki posmak wina, co może być dość istotne. Nie należy mylić 
goryczy z garbnikami, taniczny, „ściągający” posmak wina jest odczuwalny zmysłem dotyku, a nie 
smaku. Garbniki znajdują się także w niektórych produktach, jak np. orzechy. Gdy taką potrawę 
popijemy czerwonym, mocno garbnikowym winem, wyda nam się ono tak ostre, cierpkie i ściągające, 
że aż niemożliwe do wypicia. 

Garbnikowość wina wzmaga się przy potrawach słodkich i pikantnych, można ją złagodzić 
daniami kwaśnymi lub słonymi. Także potrawy o sporej zawartości protein (np. krwisty stek) złagodzą 
mocne, zbyt wyraźne garbniki155. 

Niektórych potraw w zestawieniu z winem należy unikać. Wina czerwone, garbnikowe nie są 
odpowiednie do owoców morza. W kontakcie z występującym w nich jodem, garbniki (tanina) stają 
się gorzkie i zabijają delikatny smak skorupiaków.  

Do niektórych potraw raczej nie powinno się podawać wina. Są to m.in.: 
• potrawy silnie przyprawiane pieprzem, czosnkiem, curry, chrzanem, octem, sosem vinaigret, 

                                                 
154 http://manager.money.pl/styl/trunki/artykul/wino;i;potrawy;czyli;o;sztuce;laczenia,190,0,136126.html z dnia 19.04.08 
155 Tamże 



ostrą musztardą, 
• bardzo słodkie desery, 
• czekoladki z likierem, 
• kwaśne owoce, 
• golonka w piwie, 
• śledzie (mówi się, że do śledzia najlepsze jest „polskie, mocne, białe wino z żyta”).  

Istnieją grupy dań, do których bardzo trudno jest dobrać wino. Są to na przykład: jajka, kapary, 
karczochy, szpinak, sushi, potrawy kuchni azjatyckiej. Lepszą alternatywą będzie do nich inny alkohol 
(piwo, wódka, likiery). 

I jeszcze dwie, godne polecenia zasady:  
• jeśli sos do potrawy został sporządzony na bazie jakiegoś wina, to samo wino będzie 

wyśmienicie pasować do tej potrawy, 
• do potraw kuchni regionalnej najlepiej jest dobrać wino pochodzące z tego samego regionu, 

oczywiście pod warunkiem, że taki region istnieje156. 
 
Aperitif 
Aperitif powinno się podawać od 15-30 minut przed posiłkiem, by pobudzić wydzielanie 

soków trawiennych. Doskonale nadają się do tego szampany i wina musujące, które przygotowują 
kubki smakowe do degustacji potraw. Klasycznym aperitifem są także wina białe wytrawne, o niezbyt 
zdecydowanych smakach, oraz cocktaile tworzone na ich bazie. Bardzo popularnym aperitifem we 
Francji jest Kir, jest to białe wytrawne wino z dodatkiem niewielkiej ilości likieru z czarnej porzeczki 
(rys. 11). W Hiszpanii często pije się wytrawne sherry (Fino lub Manzanilla), a w Portugalii białe, 
wytrawne porto157. 

 

  
Rysunek 11. Kelnerzy serwujący wino158

 
Jak dobrać wino do deseru? 
Na pozór nie jest to łatwe zadanie, funkcjonuje nawet określenie - wina deserowe. Nazwą tą 

objęte są wina, których wspólną cechą jest słodycz. Jednak przeznaczone są nie tylko do deserów. 
Często same stanowią deser, mogą także towarzyszyć serom pleśniowym typu roquefort, czy 
przysmakowi Francuzów, pasztetowi z tłustych, gęsich wątróbek.  

 
Najsłynniejsze słodkie wina dobrze komponują się w klasycznych zestawach:  

• Porto - ciemne desery czekoladowe, 

                                                 
156 http://manager.money.pl/styl/trunki/artykul/wino;i;potrawy;czyli;o;sztuce;laczenia,190,0,136126.html z dnia 19.04.08 
157 Tamże 
158 http://www.art.com/asp/sp-asp/_/PD--10284382/SP--A/IGID--930344/The_Wine_Tasters.htm?sOrig=CRT z dnia 
19.04.08 
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• Madera - desery kawowe, ciasteczka orzechowe, 
• Sherry - lody waniliowe, 
• Sauternes - ciasteczka owocowe, 
• Vin santo - biszkopty, 
• Vouvray- ciasteczka owocowe, świeże owoce159. 
 

Tak jak właściwe kieliszki mogą uczynić z naszej degustacji wyjątkowe przeżycie, tak 
niewłaściwa temperatura wina może nam zepsuć całą przyjemność płynącą z obcowania z nim. 
Serwowanie w odpowiedniej temperaturze jest absolutnie niezbędne, byśmy mogli cieszyć zmysły 
tym, co mamy w kieliszku. Nawet najdoskonalsze wino sporo straci, jeśli podamy je 
w nieodpowiednich kieliszkach, ale również niewłaściwa temperatura może je „zabić”. Ważne jest, 
więc opanowanie choćby podstawowej wiedzy na ten temat, zanim zabierzemy się do degustacji160. 

Najprostszym sposobem na ukrycie wad wina jest podanie go w zbyt niskiej temperaturze.
Badania naukowe dowodzą, że percepcja naszych kubków smakowych jest ściśle uzależniona 

od temperatury spożywanego napoju. Np. słodycz wyraźniej odczuwamy gdy napój jest cieplejszy, 
natomiast schładzanie wzmaga intensywność goryczy. Schłodzenie białego wina czyni je mniej 
słodkim i nieco uboższym, ale, jeśli nie przekroczymy pewnej granicy, wino będzie świeższe i żywsze, 
o przyjemniejszych nutach zapachowych. Zbyt chłodne wino z pewnością straci wiele aromatu, a zbyt 
ciepłe wyda nam się mdłe, szorstkie i pozbawione smaku (tab. 5). 
 

Tabela 5. Optymalne temperatury podawania wina161

 
 Rodzaj wina Temperatura 

serwowania 
musujące (cava, sekt, crémant - zarówno wytrawne jak i słodkie), szampany nierocznikowe 5-8ºC 
eiswein, słodkie vouvray 5-8°C 
najlepsze szampany rocznikowe 7-9ºC 
białe wytrawne 7-10ºC 
białe do dłuższego przechowywania  10-14ºC 
auslese, spätlese 10-12°C 
beerenauslese, najlepsze sauternes 10-14°C 
likierowe, półsłodkie i słodkie (tokaj, muskat, podstawowe sauternes) 6-8ºC 
rózowe 8-12ºC 
czerwone „nouveau", „primeur" i vins de pays 11-14ºC 
czerwone lekkie, owocowe 12-15ºC 
nieco cięższe czerwone (większość win z Nowego Świata) 14-16ºC 
szlachetne burgundy, chianti, kalifornijskie i australijskie Pinot Noir, wina z Doliny Rodanu 15-16ºC 
szlachetne bordeaux, reservas z Rioja i Ribera del Duero, portugalskie reservas z Dão, 
barolo, najlepsze kalifornijskie wina zinfandel i australijskie cabernet / shiraz 16-18ºC 

porto vintage 16-18ºC 
wytrawne sherry (fino i manzanilla) 8-10ºC 
sherry amontillado i oloroso, porto  10-14ºC 
marsala, słodkie sherry (cream, PX), madera 11-15ºC 

 
Często stosuje się wyrażenie „temperatura pokojowa”, jednak powstało ono w  czasach, gdy 

nie było jeszcze centralnego ogrzewania i oznaczało temperaturę ok. 16-17°C (w chłodnych zamkach 
i pałacach arystokracji temperatura zapewne była jeszcze niższa). Dziś mówiąc „temperatura 
pokojowa” mamy na myśli ok. 21°C, czyli bynajmniej nieodpowiednią dla wina. 
 Najczęściej popełnianym błędem przy serwowaniu wina jest podawanie win czerwonych 
w zbyt wysokiej, a białych w zbyt niskiej temperaturze162. 
 

                                                 
159 http://manager.money.pl/styl/trunki/artykul/wino;i;potrawy;czyli;o;sztuce;laczenia,190,0,136126.html z dnia 19.04.08 
160.http://manager.money.pl/styl/trunki/artykul/w;jakiej;temperaturze;najlepiej;podawac;wino,97,0,136545.html z dnia 
19.04.08 
161 Tamże 
162 Tamże 



 Przechowywanie wina 
Idealnym pomieszczeniem do przechowywania szlachetnego trunku jest ciemne, chłodne, 

lekko wilgotne pomieszczenie o temperaturze 8-12°C lub 10-15°C - jeżeli jednocześnie 
przechowywane jest wino czerwone. Powinno leżakować z dala od produktów spożywczych lub 
innych towarów, które wydzielają mocne zapachy, bowiem wino, które „oddycha”  przez korek może 
wchłonąć obce zapachy (zdj. 3). Koniecznie trzeba je przechowywać w pozycji leżącej, aby korek był 
wilgotny i elastyczny163. 

 

  
Zdjęcie 3. Piwnica z leżakującymi winami164

  

1.7 Wino a zdrowie 
 
 Pozytywny wpływ, regularnego i umiarkowanego spożywania gronowego wina, na organizm 
człowieka znano już w czasach starożytnych. W Mezopotamii ten sam znak pisma klinowego oznaczał 
zarówno wino, jak i życie. Także w starożytnym Egipcie trunek ten był składnikiem medykamentów 
pomagających leczyć zaparcia, choroby żołądka, źle gojące się rany, choroby wątroby i jelit. Dopiero 
lekarze starożytnej Grecji stworzyli naukowe podstawy terapii. Zalecali oni wino jako środek 
wzmacniający, przeciwbólowy, uspokajający i przeciwgorączkowy. Według ojca medycyny 
Hipokratesa: „Wino jest rzeczą cudownie przeznaczoną dla człowieka, jeżeli zdrowy lub chory będzie 
je pił umiarkowanie i w stosownej porze”. Medycyna średniowieczna, także w Polsce, uznawała wino 
jako bardzo skuteczny środek na leczenie chorób układu trawiennego, gardła i wzmocnienie. 
Znaczenie wina, jako środka leczniczego dowodził fakt utrzymywania winnic przy niektórych 
szpitalach, także w Polsce165.  

We Francji, w XII i XIII wieku wino stanowiło jeden z ważniejszych składników diety 
pacjentów szpitali i hospicji. W szpitalu w Metz każdy chory otrzymywał ok. 930 ml wina dziennie. 
Wino było również istotnym elementem terapii dla trędowatych w przytułkach. Chorzy otrzymywali 
aż 3-4 litry dziennie. Kobietom wówczas przysługiwało mniej wina – jedyne 2,5-3 litrów oraz 
mniejsze porcje żywności. Sławny, XIII-wieczny francuski lekarz Arnaud de Villeneuve swoim 
pacjentom przepisywał wiele przeróżnych, aromatyzowanych ziołami win. Dla przykładu - wino 
z rozmarynem miało pomagać na naciągnięte ścięgna, wzmagać apetyt, ożywiać duszę oraz sprawiać, 
że twarz pięknieje i włosy odrastają. Równocześnie jednak ten sam lekarz uważał, że nadużywanie 
wina i potraw zawierających duże ilości pieprzu i czosnku ułatwia zarażenie trądem166.  
 Na czym polega zatem wartość lecznicza wina? Warto przytoczyć słowa Ludwika Pasteura, 
który uważał, że spośród wszystkich napojów alkoholowych wino jest najzdrowszym, najbardziej 
naturalnym i najbardziej higienicznym napojem, jaki ludzkość produkuje. Oczywiście konsumowane 

                                                 
163 http://www.e-wino.com/index.php?show=owinie z dnia 19.04.08 
164 http://www.manoirdeserables.com/FichiersUpload/Softsystem/Images/caveAVinGrande.jpg z dnia 11.06.08 
165 http://www.winnica.golesz.pl/porady.html z dnia 13.03.08 
166 http://www.kurdesz.com/main.php?artId=45 z dnia 13.03.08 
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bez pośpiechu, najlepiej w trakcie jedzenia, w warunkach kulturalnych i co ważne, z umiarem167. 
 Wino gronowe oraz winogrona zawierają aż około 320 różnych składników korzystnych dla 
prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Na działalność leczniczą wina gronowego już 
dawno zwróciła uwagę również mądrość ludowa. Nie bez przyczyny słowackie przysłowie ludowe 
z rejonu Małych Karpat, mówi: „Dla młodego mleko lekiem, dla starszego wino mlekiem”. Oprócz 
witamin, mikro- i makroskładników mineralnych wino gronowe zawiera glicerol. Dzięki niemu, 
według lekarzy, zapobiega zawałom mięśnia sercowego. Zauważono również, że w krajach basenu 
Morza Śródziemnego, w których spożycie wina jest najwyższe, zdecydowanie rzadziej występują 
choroby sercowo-naczyniowe. Mniejsza jest liczba zawałów niż w krajach Europy Północnej. 
 Obserwacje te potwierdzają, że konsumpcja wina gronowego zmniejsza ryzyko pojawienia się 
wymienionych schorzeń. Wino zawiera również szeroką gamę składników, z których najważniejsze są 
antocyjany, flawony, katechiny oraz leukoantocyjany, które uaktywniają działanie witaminy P, 
stanowiącej system obronny zapobiegający łamliwości (kruchości) naczyń włoskowatych. Odkryto 
również, że wino gronowe zapobiega powstawaniu kamieni żółciowych. Jednak w opracowaniach 
naukowych zawsze się podkreśla, że chodzi o umiarkowane spożycie. Jego nadmierna konsumpcja 
może przynieść efekt zupełnie odwrotny. Okazuje się, że dzienna dawka wina dla dorosłego człowieka 
może wynosić nawet ćwierć litra do każdego posiłku, z wykluczeniem innych napojów alkoholowych. 
To, czy lepsze jest wino białe czy czerwone, zależy w dużej mierze od żołądka. Jeśli ktoś ma bardziej 
wrażliwy układ trawienny, powinien raczej pić białe wino, ponieważ czerwone ma większą zawartość 
garbników168. 
 Z ostatnio opublikowanych wyników szwedzkich badań wynika, że picie wina i piwa 
prawdopodobnie może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka nerek. Wyniki badania 855 osób 
cierpiących na tę chorobę i 1204 zdrowych opublikowane zostały w British Journal of Cancer. U osób 
spożywających 620 gramów alkoholu miesięcznie, ryzyko wystąpienia raka nerek było niższe o 40%, 
w porównaniu z abstynentami. Dotyczy to jednak tylko osób, które wypijają co najmniej dwa kieliszki 
wina lub dwa piwa tygodniowo. Piwa o obniżonej zawartości alkoholu, spirytualia ani wzmacniane 
wina nie wykazały właściwości ochronnych169. 
 Jak podaje American Chemical Society, czerwone i białe wina zwalczają bakterie wywołujące 
próchnicę zębów i bóle gardła170. 
 Niemiecka Akademia Wina (DWA - Deutsche Wein Akademie GmbH)171 opublikowała dane, 
z których wynika, że wino wywiera następujący wpływ na ludzki organizm: 

• Płuca - osoby pijące wino (szczególnie białe) posiadają dużo wyższą wydolność płuc, 
w porównaniu z osobami niepijącymi alkoholu, lub spożywającymi inne alkohole.  

 
• Cholesterol - zawarty w winie alkohol podwyższa poziom tzw. dobrego cholesterolu oraz 

obniża poziom złego cholesterolu.  
 
• Krew – alkohol zatrzymuje zlepianie się płytek krwi, tym samym zmniejsza ryzyko 

powstawania zakrzepów, poprawia zdolność ich rozpuszczania się, tzw. fibrynolizę. 
 
• Serce - odprężające działanie wina, jego pozytywny wpływ na rozszerzanie się naczyń 

krwionośnych traktuje się w medycynie jako efekt ochronny dla mięśnia sercowego. 
Spożywając około 30 g alkoholu dziennie ryzyko wystąpienia zawału serca zmniejsza się 
o około 25%.  

 
• Cukier – spożywanie wina znacznie poprawia przemianę cukrów.  
 
• Osteoporoza - ok. 0,2 l wina dziennie zapobiega osteoporozie u kobiet po okresie menopauzy.  

 
167 P. Uŝak, Coś w tym winie jest, „Aura”, nr 5, 1998, s. 25. 
168 Tamże, s. 25. 
169 http://www.kurdesz.com/main.php?artId=186 z dnia 13.03.08 
170 http://www.kurdesz.com/main.php?artId=172 z dnia 13.03.08 
171 http://www.jung-lecker.pl/wina/zdrowie z dnia 13.03.08 



• Alzheimer - u osób (kobiet i mężczyzn) pijących 2-3 kieliszki wina dziennie, ryzyko 
zachorowania na Alzheimera jest o 70-80% niższe niż u abstynentów. Choroba zdecydowanie 
rzadziej występuje w społeczeństwach związanych z kulturą winiarską.  

 
Zatem nie bójmy się pić wina, ale pamiętajmy, żeby pić wino dobre i z umiarem (rys. 12). 

 

  
Rysunek 12. Autorka pracy pijąca wino172

                                                 
172 Zdjęcie pochodzi z prywatnych zbiorów autora pracy 
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ROZDZIAŁ 2. WINNICE I TURYSTYKA 
 

2.1 Co to jest turystyka winiarska? 
 
 Enoturystyka, czyli turystyka winiarska (z greckiego oinos – wino), stała się ostatnio bardzo 
modnym zjawiskiem. Statystyki pokazują, iż obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi 
przemysłu turystycznego173. 
 Enoturystykę najczęściej definiuje się jako wyjazdy do regionów winiarskich, w trakcie 
których turysta odwiedza przynajmniej jedno miejsce związane z produkcją wina (winnica, 
przetwórnia, gospodarstwo winiarskie), bądź uczestniczy w imprezie o profilu winiarskim (degustacje, 
różnego rodzaju prezentacje win, święta winiarskie, itp.) Niektórzy badacze tego zjawiska uważają, że 
koniecznym warunkiem właściwej turystyki winiarskiej jest otwartość uczestników na zdobywanie 
wiedzy związanej z winem, jego produkcją i szeroko pojętą kulturą winiarską. Wobec tego wykluczają 
z grona prawdziwych enoturystów, wszystkich mniej lub bardziej przypadkowych odwiedzających, dla 
których pobyt w gospodarstwie winiarskim, czy udział w degustacji nie wiąże się z rozwojem 
winiarskiej wiedzy i zainteresowań. Podobny pogląd podzielają również sami winiarze i organizatorzy 
imprez winiarskich, którzy wiążą duże nadzieje z rozwojem specjalistycznej, edukacyjnej enoturystyki 
w węższym tego słowa znaczeniu. Natomiast nie widzą większych korzyści w przyjmowaniu turystów, 
którzy wizytę w piwnicy, czy na festiwalu wina traktują wyłącznie jako dobrą okazję do konsumpcji 
darmowych próbek lub zakupu tanich trunków, a nie są zainteresowani winem jako takim174. 
 Turystyka winiarska najbardziej znana jest w krajach o bogatych tradycjach winiarskich, 
głównie we Francji, Włoszech czy Niemczech. Wraz z rodzącym się od niedawna zainteresowaniem tą 
dziedziną, podróżowanie szlakiem winnic trafiło również do Polski. W ostatnich latach w naszym 
kraju powstaje coraz więcej winnic. Znajdują się one we wszystkich województwach, najwięcej jest 
ich w małopolskim (27%) i podkarpackim (23%), najmniej w kujawsko-pomorskim 
i zachodniopomorskim (po 2%). Wraz z odrodzeniem polskiego winiarstwa obserwuje się coraz 
większe zainteresowanie tego rodzaju turystyką wśród polskich turystów. 

W Polsce enoturystyka rozwija się w szybkim tempie, a na zachodzie cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. Jest to doskonały sposób na promocję turystyczną regionów. Niewielkie 
gospodarstwa winiarskie mają szansę stać się trwałym elementem ich pejzażu. Także wśród polskich 
winiarzy zauważa się coraz większe zainteresowanie tworzeniem szlaków winnych, jak np. „Lubuski 
Szlak Wina i Miodu”. Szlaki winne to połączone szlakiem turystycznym winnice, a także inne obiekty 
oraz instytucje związane z winiarstwem lub historią danego regionu175.  

By zrozumieć fenomen enoturystyki, trzeba wiedzieć kim są jej odbiorcy. Dzięki 
przeprowadzonym badaniom wyodrębniono kilka wspólnych cech charakteryzujących enoturystów: 

• wiek około 25 lat, częściej w przedziale od 35 do 45 lat (z roku na rok średnia ta obniża się, 
ponieważ coraz więcej ludzi młodych zaczyna interesować się tego rodzaju turystyką), 

• najczęściej są to pary lub mężczyźni, liczba samotnie podróżujących kobiet jest wyraźnie 
mniejsza (powoli się to wyrównuje, albowiem wśród młodszych enoturystów więcej jest 
kobiet), 

• pracownicy na wysokich stanowiskach (wysokiej klasy specjaliści, menedżerowie, 
przedstawiciele wolnych zawodów), 

• wykształcenie wyższe, 
• dochody wyższe od przeciętnych. 

 
Typowy enoturysta mniej lub bardziej interesuje się winem i posiada na ten temat pewną 

 
173 W. Bosak, Wino i turystyka, [z:] http://www.winiarze.zgora.pl/index.php?option=com_docman&task=doc z dnia 
17.04.08 
174 Tamże 
175 https://pwrsa.biatel.pl/biznes/agroturystyka/enoturystyka_szlakiem_winnic,045d1e39fba9f1b10514.html z dnia 17.04.08 
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wiedzę (z książek, kursów, Internetu, czy wcześniejszych podróży), a także częściej lub rzadziej pije 
i kupuje wino. Spośród wszystkich europejskich krajów największy odsetek uczestników turystyki 
winiarskiej stanowią Niemcy, Austriacy, Brytyjczycy, Skandynawowie i mieszkańcy Beneluksu. 

Enoturyści wyróżniają się także pewnymi wspólnymi upodobaniami związanymi 
z podróżowaniem: 

• najczęściej wybierają kilka krótszych wyjazdów w roku, rzadziej dłuższe wakacje, 
• sporadycznie zatrzymują się dłużej w jednym miejscu, raczej preferują krótkie pobyty ze 

zwiedzaniem kilku miejsc, 
• najczęściej korzystają z noclegów w hotelach, pensjonatach i pokojach typu 

 „bed & breakfast” o wyższym standardzie, 
• interesuje ich lokalna kuchnia i kultura odwiedzanego regionu (zabytki, sztuka, itp.), 
• przy planowaniu podróży korzystają z kilku źródeł informacji (Internet, przewodniki, opinie 

znajomych), 
• dokonując rezerwacji biletów i noclegów najczęściej korzystają z Internetu. 

 
Motywacje wyjazdów enoturystycznych: 
• degustacja i chęć poznania nowych win, 
• zakup wina, 
• możliwość poznania wina w relacji z tradycyjną, lokalną kuchnią, 
• wyjątkowa, niepowtarzalna atmosfera miejsc i regionów, w których powstaje wino, 
• chęć zdobycia informacji o konkretnym winie lub jego producencie, 
• okazja do wypoczynku, „ucieczka za miasto”, 
• okazja do wspólnego spędzenia czasu z rodziną, partnerem lub przyjaciółmi, 
• możliwość poszerzenia wiedzy o winie176. 

 
Dzisiejszy enoturysta interesuje się nie tylko samym winem, interesuje się również całym 

kontekstem jego powstawania. Coraz więcej producentów wina oferuje również swoim klientom 
rozmaite programy edukacyjne, od krótkiej wycieczki z przewodnikiem, aż po specjalistyczne kursy 
o tematyce winiarskiej177. 

Program zwiedzania takiego gospodarstwa obejmuje spacer po winnicy i wizytę w piwnicy 
produkcyjnej, z omówieniem zagadnień związanych z uprawą winorośli i powstawaniem wina. 
Standardowo odbywa się również degustacja. Enoturysta podczas pobytu oczekuje, że impreza będzie 
prowadzona osobiście przez winiarza, zajmującego się w danym miejscu produkcją wina178. 

Enoturystyka ma przyszłość, dowodem na to są choćby portugalscy właściciele winnic, którzy 
poświęcają się nie tylko uprawie winorośli i produkcji win, ale wprowadzają także nowe formy 
reklamy portugalskiego winiarstwa. Większość portugalskich zakładów chętnie przyjmuje turystów. 
Oferują im zwiedzanie firmy i winnic, obowiązkowo w planie takiej wizyty jest również degustacja 
wina. Zwiedzający mają możliwość zrobienia zakupów w firmowym sklepie i zaopatrzenia się 
w ulubione wina. Bardzo modne jest także otwieranie własnych restauracji z lokalną kuchnią i szeroką 
gamą win, oczywiście własnej produkcji. Oprócz tego w zakładach winiarskich, które znajdują się na 
terenie historycznych posiadłości, przechodzących z pokolenia na pokolenie, a dodatkowo 
usytuowanych w malowniczych miejscach z dala od cywilizacji, proponuje się turystom dodatkowe 
atrakcje. Są to noclegi i pobyt w zabytkowych pałacach, obok których z reguły znajdowały się stajnie, 
dodatkowo więc istnieje możliwość jazdy konnej179. 

 W miejscowości Muge, gdzie działa Quanta da Casa Cadaval, winnice znajdują się w rękach tej 
samej rodziny od XVII wieku. Teresa von Schönborn, obecna właścicielka, pochodzi ze znanej 
arystokratycznej rodziny, powiązanej z wielkimi rodami Europy, m.in. polskimi Radziwiłłami. Do 
tamtejszej posiadłości należy również zabytkowy pałac, w którym właściciele planują rozwijać 

 
176 W. Bosak, Wino…, dz. cyt., z dnia 17.04.08 
177 Tamże 
178 Tamże 
179 http://www.swiat-alkoholi.pl/site/?item=60&m_art_id=70 z dnia 17.04.08 



enoturystykę. Na razie czynią to na nieco mniejszą skalę. W posiadłości znajduje się sala bankietowa, 
w której organizowane są wesela. W dawnych, olbrzymich beczkach do fermentacji wina urządzono 
pokoje dla nowożeńców, a w jednej z nich bawialnię dla dzieci, które zaczyna nużyć weselna 
zabawa180.  
 W Polsce oferty podróży enoturystycznych znajdują się, m.in. na stronie internetowej Klubu 
Domu Wina, który dzięki wsparciu Wine Servive Sp. z o. o., organizuje tego typu wypoczynki. 
Oprócz wycieczek, Klub regularnie organizuje również degustacje, kursy winiarskie oraz spotkania 
skierowane zarówno dla osób od lat zafascynowanych winem, a także dla tych, którzy dopiero 
rozpoczynają swoją przygodę na enologicznej ścieżce. Obecnie w ofercie znajdują się wycieczki do 
Toskanii, Alzacji i Eger181 (zdj. 4). 
 

  
Zdjęcie 4. Toskańskie winnice182

 

2.2 Winnica jako produkt turystyczny 
 
 Czy winnica może stanowić specyficzny produkt turystyczny? Aby odpowiedzieć na to pytanie 
trzeba znać jego definicję, a także zrozumieć jego złożoność i odrębność na tle innych produktów. 
 Zanim poznamy pojęcie produktu turystycznego należy zastanowić się, czym jest sam produkt. 

Za produkt uważa się wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji, użytkowania 
lub dalszego przerobu. Do produktów zalicza się także wszelkiego rodzaju usługi, czynności, osoby, 
miejsca, pomysły (projekty) technologiczne, organizacyjne oraz idee (Mruk i Rutkowski 1999). 
Podejście to często określa się mianem strukturalnego (składnikowego)183. 

W innym ujęciu produkt to przede wszystkim zbiór użyteczności, przyjemności, satysfakcji, 
zadowolenia dla nabywcy. Każdy kupujący postrzega go przez pryzmat korzyści, jakie mogą wynikać 
z jego zakupu (Mruk i Rutkowski 1999)184. 

W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji produktu turystycznego. 
Najczęściej spotykane definicje produktu turystycznego reprezentują przede wszystkim 

podejście strukturalne. Podkreślają one głównie jego dużą pojemność, złożoność i elastyczność. 
G. Gołembski (1998) uważa, że „(...) produktem turystycznym są wszystkie dobra i usługi 

tworzone i kupowane w związku z wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania i to zarówno przed 
rozpoczęciem podróży, w trakcie podróży i w czasie pobytu poza swoją rodzinną miejscowością”. 
Podobne ujęcie prezentują: 

• V.T.C. Middleton (1996) - „Produkt turystyczny jest mieszanką trzech głównych składników: 
atrakcji i infrastruktury turystycznej w miejscu docelowym oraz dostępności do nich”, 

                                                 
180 http://www.swiat-alkoholi.pl/site/?item=60&m_art_id=70 z dnia 17.04.08 
181 http://www.domwina.pl/index.php?site=enoturystyka z dnia 17.04.08 
182 http://www.winexpress.com.pl/winelovers.php?tour=tuscany&lang=pl z dnia 17.04.08 
183 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, 
s. 72-73. 
184 Tamże, s. 73. 
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• J.Ch. Holloway, Ch. Robinson (1997) - „Produkt turystyczny jest produktem złożonym 
i obejmuje miejsce, usługę oraz pewne produkty materialne”, 

• L. Mazurkiewicz (2002) - „Produkt turystyczny to dowolna kombinacja usług miejsca i usług 
turystycznych”, 

• A. Nowakowska (2002) - „Przez pojęcie produkt turystyczny możemy rozumieć dostępny na 
rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników umożliwiających realizację celu 
wyjazdu turystycznego”185. 
Znacznie rzadziej pojawiają się definicje zwracające uwagę na psychologiczne aspekty 

produktu turystycznego, czyli korzyści, przyjemności, satysfakcje, zadowolenie, które mogą wyniknąć 
z jego zakupu. Większy nacisk na możliwości zaspokojenia potrzeb i oczekiwań turystów widać 
w określeniu produktu turystycznego zaproponowanym przez V.T.C. Middletona (1996): „Z punktu 
widzenia potencjalnego klienta rozważającego dowolną formę podróży, produkt może być 
zdefiniowany jako pakiet składników materialnych i niematerialnych, opartych na możliwościach 
spędzania czasu w miejscu docelowym. Pakiet jest postrzegany przez turystę jako przeżycie dostępne 
za określoną cenę”186. 

Najważniejszymi składnikami ogólnego produktu turystycznego są: 
• atrakcje turystyczne miejsca docelowego, np. środowisko naturalne, klimat, zabytki, 

interesujące obiekty architektoniczne, ogrody, centra handlowe, atrakcje kulturowe i religijne, 
a także kultura i obyczaje mieszkańców, 

• infrastruktura miejsca docelowego (baza noclegowa, gastronomiczna, transport w miejscu 
docelowym, sieć handlu detalicznego, zakłady usługowe itp.), 

• dostępność miejsca docelowego: środki transportu, a także infrastruktura, 
• wizerunek miejsca docelowego, istniejący w świadomości potencjalnych klientów i mający 

ogromny wpływ na podejmowanie przez nich decyzji o wyjeździe w określone miejsce, 
• cena, uzależniona np. od standardu świadczonych usług, pory roku, miejsca, środka transportu, 

zaplecza gastronomicznego187. 
Zatem można stwierdzić, że produkt turystyczny może być ujmowany w wąskim znaczeniu, 

jako walory lub atrakcje turystyczne, w szerokim ujęciu natomiast jest to cały zestaw dóbr 
materialnych i usług umożliwiających turyście przybycie do miejsca występowania walorów 
turystycznych, pobyt w danym miejscu i wykorzystanie jego walorów188. 

Każdy produkt, w tym również produkt turystyczny, ma swoją budowę, czyli wewnętrzną 
strukturę, którą tworzą poszczególne poziomy (składniki, elementy). 

Przy planowaniu oferty rynkowej lub produktu konieczne jest myślenie w kategoriach 
struktury, gdyż każdy jej poziom dostarcza określonych korzyści nabywcy. One decydują o wyborze 
oferty, jednakże turyści kupują przede wszystkim korzyści, a nie cechy produktu. W literaturze 
przedmiotu wyróżnia się od trzech do pięciu poziomów produktu. Występują one często pod różną 
nazwą, choć ich znaczenie jest tożsame189. 

 
W przypadku produktu turystycznego najbardziej przydatna dla celów marketingowych wydaje 

się struktura czteroskładnikowa, którą tworzą następujące poziomy: 
• rdzeń produktu - podstawowa korzyść, jaką uzyskuje turysta nabywając dany produkt; może 

to być potrzeba wypoczynku, regeneracji sił, relaksu, poznawania nowych miejsc, ludzi, 
obyczajów, zaspokojenia pragnienia, zabawy itp., funkcję rdzenia produktu mogą pełnić m.in. 
walory turystyczne, jakość i forma świadczenia usług, urządzenia turystyczne, 

• produkt rzeczywisty - to formalna oferta, którą przygotowuje organizator turystyki, składa się 
ona na ogół z usług: noclegowych, żywieniowych, transportowych, rekreacyjnych, 
przewodnickich, kulturowych190, 

                                                 
185 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt…, dz. cyt., s. 73. 
186 Tamże, s. 73. 
187 A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa 2005, s. 75. 
188 Tamże, s. 75. 
189 D. Dutkiewicz, Marketing usług turystycznych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007, s. 85. 
190 Tamże, s. 85. 
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• produkt poszerzony - należy rozumieć jako wszystkie dodatkowe świadczenia, które 
wzbogacają produkt i czynią go bardziej konkurencyjnym191, 

• produkt potencjalny - wszelkie ulepszenia i nowe składniki produktu, których jeszcze nie ma, 
ale mogą pojawić się w przyszłości, np. usługi przewodnika w wybranym języku, wzbogacenie 
wycieczki o nowe atrakcyjne miejsca192. 

 
W praktyce, fakt występowania struktury produktu umożliwia producentom usług 

turystycznych elastyczne kształtowanie oferty, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb rynku 
oraz ich własnych możliwości. Dla różnych produktów, co do zasady struktura jest taka sama, ale treść 
poszczególnych elementów jest całkowicie różna i właściwa dla danego rodzaju produktu. Sprzyja ona 
także kreowaniu nowych potrzeb193.  
 Istnieje uproszczona klasyfikacja produktu turystycznego. Na podstawie charakterystycznych 
elementów określających istotę produktu wyróżnione zostały następujące kategorie: 

Produkt turystyczny - rzecz może funkcjonować samodzielnie lub, zazwyczaj, jest tylko 
dodatkiem do innych produktów. Zgodnie z nazwą jest to wyłącznie dobro materialne, np. 
przewodniki i mapy turystyczne, sprzęt turystyczny, pamiątki. W ostatnich latach pojawił się na rynku 
nowy rodzaj takiego produktu turystycznego, który ogólnie możemy określić jako „multimedialny”. 
Mogą to być multimedialne plany miast, przewodniki po muzeach i zabytkowych obiektach, 
prezentacje regionów turystycznych na płycie CD lub stronie internetowej. Cieszą się one coraz 
większą popularnością wśród „wirtualnych” turystów. 

Produkt turystyczny - usługa obejmuje pojedynczą usługę turystyczną, np. hotelarską, 
gastronomiczną, transportową, przewodnicką. 

Produkt turystyczny - wydarzenie charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, 
organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni. Typowa dla tego rodzaju 
produktu jest niecodzienność, wyjątkowość, niekiedy także cykliczność. Produkt turystyczny jako 
wydarzenie może istnieć samodzielnie, może też być częścią składową produktu turystycznego - 
imprezy lub produktu turystycznego - miejsca.  

Produkt turystyczny - impreza składa się z zestawu kilku usług lub usług i dóbr materialnych 
(rzeczy), oferowanych przez organizatorów turystyki. Określenie „impreza” jest powszechnie 
stosowane w branży turystycznej, aczkolwiek czasami bywa używane także w odniesieniu do 
produktów niebędących imprezą turystyczną w przedstawionym rozumieniu. Przykładami tego typu 
produktów mogą być: wycieczki, wczasy, rajdy itp. Jest to najbardziej popularna kategoria produktów 
turystycznych znajdujących się na rynku.  

Produkt turystyczny - obiekt charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji 
(usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących, skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mającym 
z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy (muzeum, zabytek, hala widowiskowo-
sportowa, centrum konferencyjne, hotel, jaskinia, pomnik przyrody).  

Produkt turystyczny - szlak składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną 
nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą, np. pieszą, wodną, 
samochodową oraz z różnorodnej infrastruktury turystycznej, zlokalizowanej wzdłuż szlaku.  

Produkt turystyczny - obszar (region, powiat, miejscowość, park narodowy itd.) jest 
szczególnym, zdeterminowanym geograficznie rodzajem produktu turystycznego. Mianem tym 
określamy wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną 
lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi194. 
  

Doskonałym przykładem produktu turystycznego, a zarazem dowodem na to, że winnice mogą 
stać się swoistym produktem turystycznym, jest „Lubuski Szlak Wina i Miodu”. 
 W dniu 17 listopada 2006 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

 
191 A. Panasiuk, Marketing…, dz. cyt., s. 76. 
192 D. Dutkiewicz, Marketing…, dz. cyt., s. 86. 
193 Tamże, s. 86. 
194 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt…, dz. cyt., s. 74-76. 



Lubuskiego powołano do życia klaster195, promujący produkty regionalne – „Lubuski Szlak Wina 
i Miodu” (rys. 13). 
 

  
Rysunek 13. Lubuski Szlak Wina i Miodu196

 
W jego skład weszli producenci wyrobów winiarskich z rwojewództwa lubuskiego, a także 

firmy zajmujące się uprawą i przetwórstwem winorośli, handlujące winami, producenci miodu, 
przedsiębiorcy zapewniający bazę noclegowo-gastronomiczną. Uczestnikami są także przedstawiciele 
jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń branżowych, a także firma doradcza, zlokalizowane 
w regionie. 

Zadaniem grupy tworzącej klaster było, bazując na unikatowych w skali kraju możliwościach 
uprawy winorośli i produkcji miodu, zintegrować producentów oraz władze lokalne w celu 
promowania oryginalnych produktów winiarskich i pszczelarskich oraz kultywowania tradycji 
regionu. Dodatkowo baza hotelowo-gastronomiczna miała pozwolić przybliżyć turystom zalety 
regionu. Podnosząc wiedzę odnośnie zasad i praktyki współpracy oraz tworząc trwałe połączenia 
kooperacyjne w ramach grupy, chciano osiągnąć większą efektywność działania na rynku zarówno dla 
grupy producentów, jak i bazy turystycznej197. 
 Także na Podkarpaciu powstaje projekt „Na winiarskich ścieżkach Podkarpacia”. Podobnie, jak 
„Lubuski Szlak Wina i Miodu”, ma on szansę stać się ciekawym regionalnym produktem 

                                                 
195 Klaster („cluster”) – pochodzi z języka angielskiego. Oznacza geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, 
dostawców, przedsiębiorstw działających w pokrewnych sektorach. Firmy działające w ramach klastra konkurują ze sobą, 
ale znajdują także obszary współpracy, 
[z:] http://www.winiarze.zgora.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=2 z dnia 17.04.08 
196.http://www.winiarze.zgora.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=22&dir=DESC&order=name&limi
t=10&limitstart=0 z dnia 17.04.08 
197 http://www.winiarze.zgora.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=2 
z dnia 17.04.08 
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turystycznym. 
 Projekt jest w zamyśle kontynuacją realizowanego w latach 2004–2006 projektu „Podkarpackie 
Winnice”, którego efektem było powstanie na Podkarpaciu szeregu winnic i uzyskanie z nich 
pierwszych win gronowych. Kolejnym etapem powinna być komercjalizacja tych osiągnięć, aby 
właściciele winnic, którzy już produkują wino mogli czerpać z tego pierwsze zyski. 

Dzięki projektowi „Podkarpackie Winnice” powstały na Podkarpaciu winnice o powierzchni 
powyżej 10 arów. Niektóre z tych winnic uzyskały już pierwsze wino, inne wydadzą pierwszy plon 
w ciągu najbliższych dwóch lat. Zdecydowana większość podkarpackich winnic założona została 
z myślą o przyszłej sprzedaży wina oraz dodatkowych dochodach uzyskiwanych z tzw. turystyki 
winiarskiej. Obecnie, co najmniej pięć podkarpackich gospodarstw winiarskich osiągnęło już w pełni 
handlową jakość wyrabianych win, a w ciągu najbliższych dwóch lat liczba takich producentów na 
pewno się zwiększy, nawet dwu-, trzykrotnie. Dodatkowym bodźcem dla nowych, podkarpackich 
winiarzy mogą stać się przygotowywane zmiany prawne ułatwiające wyrób win gronowych w małych 
gospodarstwach198. 

Dotychczasowe doświadczenia w wyrobie win gronowych na Podkarpaciu są bardzo 
obiecujące i pokazują, że region ten ma duży potencjał do produkcji wina wysokiej klasy. Potwierdziła 
to bardzo udana prezentacja podkarpackich winiarzy na pierwszym ogólnopolskim „Konwencie 
Polskich Winiarzy” w Warszawie w czerwcu 2006 roku. Impreza pokazała, że Podkarpacie to 
niewątpliwie przodujący i najbardziej interesujący „region winiarski” w Polsce, zarówno pod 
względem liczby gospodarstw winiarskich, jak i jakości produkowanych win.  

Nie można zmarnować takiego potencjału, zachodzi dziś pilna potrzeba dalszego wsparcia 
organizacyjnego i merytorycznego podkarpackich gospodarstw winiarskich, aby umożliwić im 
sprzedaż wina i stworzenie ciekawej oferty turystyki winiarskiej199.  

Celem szczegółowym projektu „Na winiarskich ścieżkach Podkarpacia” jest przygotowanie 
szeregu gospodarstw winiarskich do stworzenia oferty specjalistycznej turystyki winiarskiej 
o europejskim standardzie oraz do bezpośredniej sprzedaży wina w gospodarstwie.  

W ramach tego celu realizowane są i będą następujące zadania: 
 

• pomoc przy zakładaniu nowych gospodarstw winiarskich, 
 
• przygotowanie już istniejących gospodarstw do oferowania turystom odpłatnych, 

komentowanych degustacji produkowanych win, 
 
• przygotowanie gospodarstw do zbytu własnej produkcji winiarskiej w formie sprzedaży 

bezpośredniej na terenie gospodarstwa i sprzedaży wysyłkowej, 
 
• stworzenie agroturystycznej oferty pobytowej w gospodarstwach winiarskich, obejmującej 

nocleg ze śniadaniem i ewentualnie całodzienne wyżywienie, 
 
• stworzenie dodatkowej oferty, obejmującej zwiedzanie gospodarstwa winiarskiego 

i prezentacji zagadnień związanych z uprawą winorośli i wyrobem wina, 
 
• stworzenie profesjonalnych stron internetowych poszczególnych gospodarstw winiarskich, 

w tym komercyjnych stron do rezerwacji pobytów i wysyłkowej sprzedaży wina, 
 
• wspólna promocja gospodarstw winiarskich jako atrakcji turystycznej na szczeblu 

regionalnym200. 
 

Przygotowywana oferta turystyczna i związana z tym infrastruktura, zakłada się, że będzie 
prezentować na tyle wysoki poziom, aby zadowolić coraz bardziej wymagających enoturystów. 

Żeby myśleć o rozwoju turystyki winiarskiej w skali regionu, konieczne jest uzyskanie 

 
198 W. Bosak, Na winiarskich ścieżkach Podkarpacia, [z:] http://www.winiarzepodkarpacia.pl/pliki/swp_doc_91136.doc 
z dnia 17.04.08 
199 Tamże 
200 Tamże 
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konkretnych „produktów” w postaci, co najmniej kilku (najlepiej kilkunastu), odpowiednio 
przygotowanych gospodarstw winiarskich. Stąd absolutnym priorytetem w realizacji projektu powinny 
być działania służące odpowiedniemu przygotowaniu gospodarstw do świadczenia komercyjnych 
usług enoturystycznych, w tym także sprzedaży wina. Przewiduje się tu następujące działania: 

• specjalistyczne szkolenia dotyczące prowadzenia działalności agroturystycznej, tworzenia 
oferty specjalistycznej turystyki winiarskiej oraz marketingu oferty turystycznej gospodarstw, 

• wyjazdy studialne do regionów posiadających już rozwiniętą ofertę turystyki winiarskiej, 

• doradztwo i pomoc organizacyjną w zakresie tworzenia oferty turystycznej w gospodarstwie 
i związanej z tym niezbędnej infrastruktury, 

• pomoc prawną w dopełnieniu formalności związanych z produkcją i sprzedażą wina. 
Program przewidziany jest do realizacji w latach 2007–2009201. 
 

2.3 Promocja w rozwoju enoturystyki 
 
 „Promocja” stała się słowem ogarniającym chyba wszystkie sfery życia każdego człowieka. 
Promuje się w zasadzie wszystko, co się da i gdzie się da - na ulicy, w teatrze, prasie, biurach, 
telewizji, samolocie, na stadionie itd.  

Promocją, zatem nazwiemy taką działalność wytwórcy, która ma na celu informowanie, 
lansowanie, wzbudzanie zainteresowania i nakłanianie do podjęcia decyzji o zakupie danego produktu. 
Sekwencję reakcji konsumenta na tak prowadzone działania zapisuje się najczęściej w formie 
angielskiego skrótu: AIDA (Attention, Interest, Desire, Action), czyli jakiekolwiek zwrócenie uwagi, 
zainteresowanie produktem, powstanie chęci posiadania i w końcu działanie. Promocja stanowi 
ponadto kolejny etap w procesie organizacji i zarządzania produktem turystycznym202. 

Promocja produktu turystycznego jest ogółem działań, mających na celu, m.in. pozyskiwanie 
klientów, wzrost sprzedaży, kreowanie pozytywnego wizerunku na rynku konsumenta 
(w społeczeństwie). 

Szczególne cele promocji to: 
• wzbudzanie potrzeby poznania nowej oferty, 
• przekonanie o szczególnych walorach oferty, 
• utrzymanie popytu na produkty już znane, 
• przekonanie o potrzebie nabycia większej ilości produktów (częstsze wyjazdy, dłuższe pobyty), 
• zachęcanie do zakupów usług świadczonych w określonym czasie (przed sezonem, po 

sezonie), 
• zachęcanie do zakupów usług świadczonych na określonych warunkach (m.in. wycieczki 

grupowe),  
• budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie203. 

 
Obecnie na rynku turystycznym wykorzystywane są takie formy promocji, jak: reklama, 

sprzedaż osobista, public relations (PR), promocja sprzedaży i marketing bezpośredni204. 
Reklama – to komunikowanie się z dużą liczbą potencjalnych konsumentów w tym samym 

czasie. Jest płatną, bezosobową, skierowaną do różnych odbiorców formą prezentacji idei, dóbr czy 
usług z wykorzystaniem różnych mediów: czasopism, prasy codziennej, radia, telewizji, internetu. 
Przydatne są także takie formy reklamy, jak: reklama wydawnicza (foldery, katalogi), reklama 
zewnętrzna (bilboardy, szyldy) i reklama wystawiennicza (targi, wystawy). Targi to „imprezy” 
organizowane w określonym miejscu i czasie, na targach podobnie jak na wystawach przedsiębiorstwo 

 
201 W. Bosak, Wino…, dz. cyt., z dnia 17.04.08 
202 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt…, dz. cyt., s. 226. 
203 Tamże, s. 227. 
204 D. Dutkiewicz, Marketing…, dz. cyt., s. 146. 
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prezentuje swój dorobek, jednak prezentacja połączona jest także z możliwością dokonania 
zakupów205. 

Sprzedaż osobista – jest skomplikowanym procesem decyzyjnym, zachodzącym pomiędzy 
sprzedawcą a klientem, który dokonuje przeglądu tego, co jest dostępne na rynku, rozważa możliwości 
wyboru zgodnie ze swoimi potrzebami i ostatecznie dokonuje zakupu. 

Wytwarzanie produktów bywa dość często powiązane z ich sprzedażą. Producent staje wtedy 
„oko w oko” z klientem i wspólnie biorą udział w transakcji kupna-sprzedaży. Kupujący ma 
możliwość bezpośredniego poznania producenta, a takie spotkania mają niebagatelne znaczenie, 
ponieważ ważne staje się nie tylko to, co kupujemy, lecz także od kogo. Zapewne wielu z nas kiedyś 
zrezygnowało z dokonania zakupu nie z racji jakości produktu, ale z powodu zachowania sprzedawcy. 
Przyjemnie jest poza tym po prostu porozmawiać ze sprzedawcą, z agentem czy pośrednikiem. 

Jednak we współczesnym, informatycznym świecie zaczynają dominować bezosobowe formy 
sprzedaży (sprzedaż wysyłkowa, Internet itp.). Kupujący zastanawia się obecnie tylko nad wyborem 
produktu, ponieważ sprzedaż osobista w wielu przypadkach została praktycznie wyeliminowana. 
Nowoczesne środki przekazu zastępują skutecznie relacje społeczne między sprzedawcą a kupującym. 
Nie zapominajmy jednak, że spotkania z innymi ludźmi, przejawy gościnności są nierozerwalnie 
związane z turystyką, a komputer jest tylko sprawną i skuteczną maszyną. Naturalną potrzebą każdego 
człowieka jest nawiązywanie kontaktów, wymiana poglądów, natomiast olbrzymie „odhumanizowane 
przestrzenie” (supermarkety) powodują, że stajemy się maszynką do robienia zakupów i zatracamy 
osobowość społeczną. Dlatego bezosobowe formy sprzedaży należy wykorzystywać racjonalnie i nie 
wolno zapominać o ciągłym doskonaleniu form sprzedaży osobistej. Nawet prowadząc rozmowy 
telefoniczne, należy być uprzejmym, a uśmiech, którego przecież nie widać przez telefon, czasami 
czyni cuda206. 
 Public Relations (PR) – to celowe, planowane i systematyczne działania, zmierzające do 
tworzenia i utrzymywania wzajemnego zrozumienia między firmą a społeczeństwem (z wyłączeniem 
reklamy). 
 Ogólnie, taką formę promocji rozumie się jako starania firmy, aby wykreować i utrzymać 
w długim okresie czasu dobrą opinię w społeczeństwie w swoich przedsięwzięciach. 
W przeciwieństwie do reklamy PR nie jest bezpośrednią prezentacją zalet produktów, ale 
długotrwałymi i skomplikowanymi działaniami, mającymi na celu stworzenie pozytywnej, dobrej 
atmosfery wokół przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że public relations tworzą wszyscy pracownicy 
firmy, instytucji, czy mieszkańcy danego miasta, regionu we wszelkich sytuacjach i miejscach207. 
 Promocja sprzedaży - (zwana także uzupełniającą) - obejmuje pozostałe od wyżej 
wymienionych formy aktywizowania sprzedaży i podnoszenia zysku, takie jak konkursy, kupony, 
karty stałego klienta, wystawy, premie rzeczowe, spotkania, upominki itp. Istotą promocji sprzedaży 
jest oferowanie turystom czegoś „ekstra”, w zamian oczekuje się od nich podjęcia natychmiastowej 
decyzji zakupu208. 
 Marketing bezpośredni - są to wszelkie działania marketingowe, które pozwalają uzyskać 
bezpośrednią reakcję klienta. Warunkiem koniecznym do zaistnienia tego procesu jest znajomość 
potrzeb klientów i możliwość szybkiego transferu danych. Marketing bezpośredni wymaga istnienia 
i utrzymania bazy danych. Do najczęściej stosowanych narzędzi marketingu bezpośredniego zalicza 
się przesyłki pocztowe, w tym za pośrednictwem mediów elektronicznych, telemarketing, katalogi, 
kupony, inserty, teleshopping209 (tab. 6).  
 W rozwoju oraz promocji enoturystyki istotną rolę odgrywa sprzedaż bezpośrednia. 
Według statystyk z różnych regionów, od 68-75% turystów odwiedzających gospodarstwa winiarskie 
kupuje na miejscu co najmniej jedną butelkę produkowanego tam wina. Jeśli pobyt w gospodarstwie 
pozostawi miłe wrażenie, jest spora szansa, że odwiedzający kupią wino również w przyszłości, 
bezpośrednio na miejscu lub korzystając ze sprzedaży wysyłkowej. Według badań ankietowych 

 
205 D. Dutkiewicz, Marketing…, dz. cyt., s. 147. 
206 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt…, dz. cyt., s. 236. 
207 Tamże, s. 233-234. 
208 D. Dutkiewicz, Marketing…, dz. cyt., s. 147. 
209 Tamże, s. 147. 
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postępuje tak ponad 15% odwiedzających gospodarstwa winiarskie210. 
 

  Tabela 6. Instrumenty i środki promocji211

 

Grupa Środki Charakterystyka 

REKLAMA Reklama prasowa Płatne moduły reklamowe, artykuły reklamowe. 
 
 Reklama telewizyjna Filmy i spoty reklamowe. 

 
 Reklama radiowa Spoty dźwiękowe, audycje płatne. 

 
 

Reklama w środkach 
transportu (wewnętrzna 
i zewnętrzna) 

Plakaty, plansze na stacjach, w autobusach, tramwajach lub 
też na karoseriach taksówek, ścianach wagonów, ogonach 
samolotów itd. 

 
 Reklama zewnętrzna Billboardy, plakaty. 

 
 Reklama w otoczeniu Instalacje plastyczne w centrach miast, na kopertach 

listowych, wlewach pomp benzynowych itp. 
PUBLIC 
RELATIONS 
(PR) 

Artykuły prasowe, 
wywiady radiowe, 
telewizyjne i prasowe 

Pozyskane w wyniku wysyłki materiałów prasowych, zdjęć, 
kontaktu bezpośredniego z pismem, czy podróży 
dziennikarskiej. 

 
 Targi i wystawy Prezentacja produktów, promocja obrazu firmy/regionu. 

 
 

Wydarzenia promocyjne 
(events) Koncerty, koktajle, pokazy itp. 

 
 Sponsoring Finansowanie imprez kulturalnych, sportowych i innych  

w celu zdobycia rozgłosu o firmie. 
PROMOCJA 
SPRZEDAŻY 

Warsztaty robocze -
work shop 

Handlowe, rotacyjne spotkania wielu partnerów w celu 
nawiązania kontaktów i prezentacji oferty. 

 
 Targi i wystawy Prezentacja na targach oferty po promocyjnej cenie. 

 
 

Rabaty, próbki 
produktów 

Obniżanie ceny lub dystrybucja przedmiotów, 
w celu pobudzenia sprzedaży i pokazania produktu. 

 
 Merchandising Koncentrowanie promocji w punkcie sprzedaży, degustacje 

i pokazy. 
 
 e-marketing Promocja, sprzedaż w Internecie. 

SPRZEDAŻ 
OSOBISTA Wizyty u klienta Prezentacja produktu u klienta i poznanie jego potrzeb. 

 
 Telemarketing Badania rynku i sprzedaż przez telefon, infolinia. 

MARKETING 
BEZPOŚREDNI  

Interaktywny sposób komunikowania się z pojedynczym 
klientem. 

  
  

Dzięki bezpośredniej sprzedaży konsumentowi, producent zachowuje w kieszeni wydatki 
związane z dystrybucją oraz marże dla pośredników hurtowych i detalicznych. W przypadku win 
średniej klasy koszty te mogą stanowić łącznie nawet 40% ceny wina na półce sklepowej. Wino 
kupowane w ilościach detalicznych bezpośrednio u producenta zwykle kosztuje tyle samo co w sklepie 
(często wymagają tego umowy z dystrybutorami), a ewentualne upusty są symboliczne, najwyżej do 
kilku procent. Tak więc sprzedając wino bezpośrednio konsumentowi producent może na każdej 

                                                 
210 W. Bosak, Wino…, dz. cyt., z dnia 17.04.08 
211 Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004, s. 37. 



butelce zarobić „na czysto” nawet dwukrotnie więcej, niż w przypadku sprzedaży poprzez hurtownie 
i sklepy. 
 Europejscy winiarze coraz częściej sprzedają więcej wina bezpośrednim odbiorcom, 
szczególnie w rejonach weekendowych wyjazdów mieszkańców dużych miast. W Austrii, Niemczech, 
czy w północnych Włoszech już nawet w niewielkich, kilkuhektarowych gospodarstwach często widzi 
się mały butik z winem, często połączony z miejscem do degustacji. W Wielkiej Brytanii tylko kilku 
największych producentów sprzedaje wino poprzez dystrybutorów, natomiast prawie setka 
komercyjnych, „pełnoetatowych” winiarskich gospodarstw utrzymuje się tylko dzięki sprzedaży 
bezpośredniej. Także w krajach, takich jak Holandia, Belgia i Dania niemal całość lokalnej produkcji 
wina sprzedawana jest bezpośrednio w miejscu wyrobu212. 
 Kolejnym, szczególnym elementem promocji, wykorzystywanym w enoturystyce są 
degustacje. 
 Podczas pobytu w gospodarstwie winiarskim enoturysta przede wszystkim chce poznać 
produkowane tam wina. Dlatego też podstawową atrakcją enoturystyczną, oferowaną niemalże we 
wszystkich małych i dużych gospodarstwach winiarskich, otwartych dla odwiedzających, są specjalnie 
organizowane, komentowane degustacje. Dzisiaj już większość takich gospodarstw posiada 
odpowiednio przygotowane salki degustacyjne, mieszczące od kilku do kilkudziesięciu osób. 
Degustacja może być oferowana jako samodzielna, odpłatna impreza, lub jako część szerszej oferty 
np. w ramach dłuższego pobytu w gospodarstwie winiarskim (zdj. 5). 
 

  
Zdjęcie 5. Marek Kondrat podczas degustacji w bodedze (hiszpańskiej winiarni)213

 
Dobra degustacja wymaga starannego przygotowania. Oprócz wygodnego miejsca, 

odpowiednich kieliszków, temperatury, bardzo ważna jest osoba prowadząca – najlepiej żeby to był 
ktoś osobiście zaangażowany w uprawę winorośli i wyrób wina, kto będzie w stanie odpowiedzieć na 
różne dociekliwe pytania degustatorów. Odwiedzający gospodarstwo winiarskie oczekują bowiem 
czegoś więcej, niż sama degustacja z wyuczonym na pamięć, wyrecytowanym komentarzem214.  
 W promocji turystyki winiarskiej bardzo duże znaczenie ma reklama prasowa, głównie ze 
względu na: 

• dużą częstotliwość publikacji, 
• szybkość przekazu informacji, 
• możliwość wprowadzania zmian „z dnia na dzień”, 
• szerokie grono odbiorców, 
• możliwość dotarcia przy pomocy prasy fachowej do wyselekcjonowanej grupy klientów (np. 

„Świat Win”), 
• relatywnie niskie koszty, 

                                                 
212 W. Bosak, Wino…, dz. cyt., z dnia 17.04.08 
213 http://www.marekkondrat.pl/iframe.php?M=4206 z dnia 11.06.08 
214 W. Bosak, Wino…, dz. cyt., z dnia 17.04.08 
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• możliwość wielokrotnego użycia tego samego formatu ogłoszenia215. 
 

W dzisiejszych czasach wiodącą rolę w promocji odgrywa Internet. To nieskończone źródło 
informacji, dzięki któremu możemy wypromować praktycznie wszystko. Gospodarstwo winiarskie, 
które chce zaistnieć na rynku koniecznie musi posiadać własną stronę internetową. Dzięki 
specjalistycznym portalom o tematyce turystycznej i winiarskiej istnieje możliwość promowania 
swoich ofert, produktów. Przydatne są również banery, które po umieszczeniu na stronach, 
niekoniecznie związanych w winem czy turystyką na pewno przysłużą się do zwiększenia odwiedzin 
„winiarskiej” strony, a zarazem nawet przypadkowo dostarczą nam dodatkowych klientów. Warto 
wspomnieć, że enoturystyka jest tak specyficznym i ciekawym rodzajem turystyki, że w porównaniu 
do innych form, wydaje się, że łatwiej można ją wypromować, łatwiej zapada w pamięci.  

Istotną rolę w promocji tego rodzaju turystyki odgrywają także wydawnictwa reklamowe. 
Dzięki nim gospodarstwa winiarskie mają możliwość zaprezentowania swoich ofert w formie 
folderów, przewodników, map itp. Tego typu reklama stosunkowo długo utrzymuje się na rynku 
i może być rozpowszechnia na wiele sposobów. 

Także podczas targów turystycznych właściciele gospodarstw mogą promować swoje oferty. 
Przykładem tego typu imprezy są zorganizowane w dniach 28-30 marca 2008, w Drzonkowie pod 
Zieloną Górą VII Targi Turystyczne „ZATUR 2008”. W trakcie imprezy rozstrzygnięto konkurs na 
„Na Najlepszy Produkt Turystyczny Targów Zatur 2008”. Wyróżnienie otrzymało Zielonogórskie 
Stowarzyszenie Winiarskie za „Lubuski Szlak Wina i Miodu”. 

W dalszej części tego rozdziału autor opisał najsłynniejsze imprezy winiarskie w Polsce 
i Europie. To również doskonały sposób na promocję turystyki winiarskiej oraz możliwość 
zaprezentowania swoich ofert. 

 

2.4 Winnica jako biznes? 
 

We Włoszech czy Hiszpanii, w krajach gdzie winnicom nie grożą przymrozki i jesienne słoty, 
nie brak producentów wytwarzających kilka milionów litrów wina rocznie. Przy niskim ryzyku 
uprawy i dużej skali produkcji są oni w stanie osiągnąć godziwy zysk sprzedając butelkę przyzwoitej 
jakości trunku w cenie netto 1-2 euro, co niestety w naszych warunkach nie zrekompensowałoby 
nawet kosztów produkcji! Czy wobec tego uprawa winorośli i wyrób wina w małym gospodarstwie 
w południowej Polsce może mieć jakikolwiek sens ekonomiczny? A jeśli tak, to pod jakimi 
warunkami216? 

 
Jakie są koszty? 
Biorąc pod uwagę kaprysy naszego klimatu i skalę produkcji małego gospodarstwa 

winiarskiego trzeba się liczyć z dość wysokim kosztem wytworzenia wina. W zależności od kategorii 
jakościowej koszty produkcji 1 litra wina wytrawnego kształtują się na poziomie: 

- wina stołowe: ok. 2,50 zł, 
- wina średniej klasy: ok. 3-5 zł, 
- wina wyższej jakości: nawet do 10 zł. 

Uzyskanie jednego litra dobrej jakości wina słodkiego, win musujących i win likierowych może być 
jeszcze droższe. Na ostateczną cenę wina składa się również: 

- koszt opakowania (butelka, korek, kapsułka, druk etykiety): ok. 2-2,50 zł, 
- akcyza: 1,36 zł za 1 litr, 
- podatek VAT: 22%217. 

Istnieją również koszty związane z dystrybucją wina. Składają się na nie wydatki na promocję, 
 

215 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt…, dz. cyt., s. 231. 
216 W. Bosak, Winorośl i wino w małym gospodarstwie w Małopolsce, [z:] 
http://www.instytutwina.pl/Download/Winnice%20Malopolski.pdf z dnia 17.04.08
217 W. Bosak, Winorośl i wino…, dz. cyt., z dnia 17.04.08 
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transport i składowanie oraz marże pośredników. W przypadku tradycyjnych sposobów dystrybucji 
poprzez hurtownie i sklepy koszty te stanowią 20-10% ceny detalicznej, a przy sprzedaży w restauracji 
nawet ponad 50%. 

Jeszcze piętnaście lat temu w zachodniej Europie przeciętne małe gospodarstwo winiarskie 
sprzedawało winogrona albo półprodukt w postaci moszczu lub młodego wina do spółdzielni. Obecnie 
wielu producentów, którzy wyrabiają zaledwie kilka tysięcy litrów rocznie zaczęło samodzielnie 
butelkować i sprzedawać swoje wina pod własną etykietą. Dla przykładu w prestiżowym regionie 
Friulii we Włoszech, aż 90% wszystkich producentów stanowią obecnie samodzielni plantatorzy-
winiarze zdolni produkować nie więcej, niż 10 tysięcy butelek rocznie! Nieźle prosperujących 
drobnych producentów coraz częściej spotyka się w różnych regionach Francji, Włoch, Niemiec czy 
Austrii a ostatnio również w Słowenii, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. 

Co jest dla nas szczególnie ważne - małe gospodarstwa winiarskie nieźle prosperują także poza 
tradycyjnymi krajami winiarskimi i często w warunkach klimatycznych równie trudnych, jak w Polsce. 
Dobrym przykładem są mroźne pogranicza USA i Kanady (Ontario, Okanagan, Nowy Jork), gdzie 
rodzinne gospodarstwa winiarskie dają pracę ponad 25 tysiącom osób. Także w Anglii, Holandii, 
Belgii, Danii i Szwecji, a więc w warunkach klimatycznych nieporównywalnie gorszych, niż na 
południu Polski, kilkaset małych gospodarstw utrzymuje się z produkcji wina218. 

Trudny klimat i mała skala produkcji w wielu miejscach na świecie nie są przeszkodą 
w zarabianiu na produkcji wina. Producenci są w stanie skutecznie bronić się przed zalewem tanich, 
masowo produkowanych win z regionów o łagodniejszym klimacie. 

Małe, samodzielne gospodarstwa winiarskie próbują w jakiś sposób wyróżnić się i nie 
konkurują z masową produkcją win „supermarketowych”. We Włoszech i na południu Francji 
obserwuje się masowy powrót do win z tradycyjnych, lokalnych odmian winorośli. Wina takie 
znajdują liczne grono nabywców, którzy są skłonni zapłacić za nie nawet kilkakrotnie więcej, niż za 
poprawne trunki typu „chardonnay” czy „cabernet” w międzynarodowym stylu219. 

Gdy częstujemy gości winem naszej produkcji mówi się, że jest to tzw. handel w otwartej 
butelce, bez prawa butelkowania i wprowadzania butelek do obrotu. Wtedy, nawet jeślibyśmy 
policzyli gościom 1,50 zł za jeden kieliszek, to nasz zysk wynosi 12 złotych na litrze. Znacznie 
większe przychody osiągnąć można na prowadzeniu degustacji. Goście wówczas próbują różnych win 
produkowanych przez gospodarstwo, dodatkowo z komentarzem właściciela. Zwykle prezentowanych 
jest 6 -8 win. Do kieliszka nalewane jest od 30 do 50 ml wina. Średnio na jednego gościa przypada 
200 do 400 ml. Za taką degustację oczywiście ustalona jest łączna kwota. Jeśli ustali się ją na 
poziomie np. 15 złotych, to cena jednej butelki wynosi 25 do 30 zł. Jeśli wino gościom smakuje, to na 
drogę powrotną na pewno zaopatrzą się w jego większą ilość, a za rok wrócą po następne. Rozważania 
te oczywiście nie obejmują kosztów zakładania winnicy. Niestety należy w tym przypadku liczyć się 
z koniecznością wieloletniej  amortyzacji ekonomicznej przedsięwzięcia trwającej 7–8 lat220. 

Dobrym rozwiązaniem jest także rynek lokalny. Mając możliwość sprzedaży wina 
w opakowaniach zwrotnych do lokali np: w pięciolitrowych butlach  czy beczkach odpadają koszty 
butelkowania. Pozostałe składowe to VAT - za jeden litr to 3,60 zł, akcyza - 1,36 zł. Koszt 
wyprodukowania jednego litra to około 3 złote. Jeśli przyjmiemy narzut detaliczny na poziomie 80%, 
to nawet, gdyby restaurator sprzedawał wino po 2 złote za jeden kieliszek (choć rzadko zdarza się 
takie tanie) - nasz zysk wynosiłby 6-7 złotych na litrze. Jeżeli pomnożymy to przez ilość 
wyprodukowanego wina osiągamy zysk porównywalny z dobrą pensją221. 
 Niewątpliwie pomysł na tego typu biznes jest ciekawy i jak się okazuje również opłacalny. 
Nawet prałat Henryk Jankowski z Gdańska zainteresował się tego typu przedsięwzięciem, stając się 
twarzą wina „Monsignore” (zdj. 6).  

 
218 W. Bosak, Winorośl i wino…, dz. cyt., z dnia 17.04.08 
219 Tamże 
220 http://www.winiarze.zgora.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=51 
 z dnia 17.04.08 
221 W. Bosak, Winorośl i wino…, dz. cyt., z dnia 17.04.08 



 Gdyby jeszcze prawo sprzyjało naszym małym producentom wina, o czym będzie mowa 
w następnym podrozdziale, na pewno wielu z nich chętniej zainteresowałoby się tym tematem. 
 
 

  
Zdjęcie 6. Prałat Henryk Jankowski promujący wino „Monsignore” z własnym wizerunkiem222

 
 

2.5 Prawo winiarskie 
 
 Zasady wyrobu wina w Polsce regulują przede wszystkim przepisy wspólnotowe, oraz 
nieliczne szczegółowe przepisy krajowe. W Polsce dopiero tworzy się prawo winiarskie i wciąż brak 
jest szeregu regulacji, odnoszących się np. do tak ważnych kwestii, jak odmiany winorośli do 
produkcji win, klasyfikacja win (w tym zasady wyrobu win jakościowych) oraz oznaczanie i opis win 
(etykiety). W tym zakresie możemy dzisiaj odwoływać się jedynie do ogólnych przepisów 
europejskich.  

Warto zapamiętać, że przepisy rozporządzenia Komisji i Rady Wspólnot Europejskich 
obowiązują we wszystkich państwach wspólnoty i są nadrzędne w stosunku do przepisów 
krajowych223. 

 
Ważniejsze akty prawne regulujące produkcję win gronowych to: 

• Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi 
wyrobami i organizacji rynku wina. (Dz. U. Z 2004, Nr 34, poz. 292). 

• Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym. (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257). 
• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego. 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiające niektóre 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych, 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych, 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2729/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. Ustanawiające 
szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina, 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. Ustanawiające 
szczegółowe zasady stosowania dotyczące dokumentów towarzyszących przewozowi 

                                                 
222 http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,59406,2466745.html z dnia 11.06.08 
223 http://www.instytutwina.pl/Prawo_new.htm z dnia 17.04.08 
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produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina, 
• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. ustanawiające niektóre 

zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, 
prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina. 
Wyżej wymienione regulacje, mają na celu między innymi zapewnienie odpowiedniej jakości 

i renomy europejskich win, a także ograniczenia wielkości produkcji, co wiąże się z dużą 
nadprodukcją i spadkiem ceny wina na światowych rynkach. Polska, jako „raczkujący” producent 
wina zwolniona jest z większości ograniczeń związanych z rozwijaniem potencjału produkcji 
winiarskiej, które obowiązują w większości państw UE (m.in. zakaz sadzenia nowych winnic). Zasady 
produkcji winiarskiej, nadzoru nad tą produkcją, oznaczania win, etc. są w dużym stopniu 
ujednolicone dla wszystkich krajów UE i regulowane przez odpowiednie przepisy unijne. Wina 
przeznaczone do obrotu można produkować wyłącznie z odmian winorośli ujętych w odpowiedniej 
klasyfikacji sporządzonej przez dane państwo. 
 

Nadzór nad produkcją winiarską 
Wyrób win gronowych przeznaczonych na sprzedaż nadzorują następujące instytucje:  

• Agencja Rynku Rolnego (ARR) - odpowiada za kontrolę potencjału produkcji i monitorowanie 
rynku wina,  

• Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) - nadzoruje proces 
produkcji wina, jakość i oznaczenia handlowe, 

• Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) - kontroluje uprawiane od-
miany winorośli. 

Instytucje te są uprawnione do przeprowadzania kontroli w miejscu uprawy winorośli i produkcji wina 
oraz kontroli stosownych dokumentów224. 
 

Wymagane powiadomienia, rejestry i sprawozdania 
Przepisy UE dotyczące wspólnej organizacji rynku wina narzucają na producentów win gro-

nowych szereg obowiązków administracyjnych. Związane z tym przepisy wykonawcze są w Polsce 
dopiero wprowadzane. Według stanu prawnego z kwietnia 2006 roku producent, który wytwarza 
z własnego surowca wino gronowe przeznaczone do obrotu ma obowiązek: 

• zgłosić do właściwego oddziału ARR rozpoczęcie produkcji win gronowych, 
• prowadzić na bieżąco rejestr produkcji oraz rejestr przychodu i rozchodu produktów winiar-

skich (winogron, moszczy i win), 
• zgłosić do właściwego inspektoratu IJHARS zamiar przeprowadzenia wzbogacenia, słodzenia 

lub odkwaszania moszczu lub wina, 
• do 31 sierpnia każdego roku przekazać do właściwego oddziału ARR informacje o ilości ze-

branych w ostatnim roczniku winogron, ilości i rodzajach wprowadzonych do obrotu win, po-
siadanych zapasach moszczy gronowych i win oraz powierzchni posiadanych winnic i upra-
wianych odmianach winorośli225. 

  
 Nadzór akcyzowy 

Podobnie, jak inne napoje alkoholowe, wino gronowe jest artykułem akcyzowym i w związku 
z tym jego produkcja podlega specjalnemu nadzorowi podatkowemu. Jest to na dzień dzisiejszy 
największe utrudnienie dla niewielkich producentów win gronowych. 
  Rozpoczynając produkcję win przeznaczonych na sprzedaż trzeba uzyskać zezwolenie 
naczelnika właściwego urzędu celnego na prowadzenie tak zwanego składu podatkowego. Wiąże się 
to z koniecznością zdobycia szeregu dokumentów i zaświadczeń, a także odpowiedniego 
zabezpieczenia pomieszczeń produkcyjnych, zgodnie z zaleceniami urzędu celnego. Poważnym 
utrudnieniem jest to, że przepisy wykonawcze dotyczące prowadzenia składów podatkowych, a także 
procedur nadzoru akcyzowego stworzono z myślą o przemysłowej skali produkcji i praktycznie nie 

 
224 R. Myśliwiec, Uprawa i możliwości…, dz. cyt., s. 79. 
225 Tamże, s. 79. 



 59

                                                

uwzględniają one specyfiki wyrobu win gronowych w małych gospodarstwach226. 
W Polsce istnieje, co najmniej kilkanaście gospodarstw w pełni przygotowanych pod 

względem surowcowym i technologicznym do wyrobu i sprzedaży swoich win, ale tylko jeden 
producent zdecydował się na zgłoszenie produkcji i poddanie rygorom nadzoru akcyzowego. Co 
ciekawe, jest to posiadacz największej winnicy w kraju, przy tym nie ubezpieczony w KRUS-ie. 
Pewnie wkrótce dołączą do niego pojawiający się coraz częściej zagraniczni inwestorzy i nie jest 
wykluczone, że za kilka lat polskie wina gronowe będą produkowane przede wszystkim przez 
austriackich, włoskich czy francuskich winiarzy227. 

Jeśli sytuacja się nie zmieni, nasi rolnicy mogą „wypaść z gry” z powodu grożących nam 
unijnych limitów. Unijne prawo daje nam w tym zakresie całkowitą „carte blanche” do końca 
2010 roku i do tego czasu możemy bez ograniczeń zwiększać produkcję. Za pięć lat dokładnie 
obliczona zostanie wielkość dotychczasowej produkcji winiarskiej i takie obliczenie będzie 
powtarzane co roku. Gdy okaże się, że średnia roczna produkcja polskiego wina gronowego 
przekroczy 25 tys. hektolitrów (ok. 3,3 miliona butelek), zostaniemy potraktowani, jak „stare” kraje 
winiarskie i objęci zakazem sadzenia nowych winnic. Jeśli utrzyma się dotychczasowe tempo sadzenia 
winorośli taka sytuacja zdarzy się najpóźniej w 2012 roku228. 

Najbardziej sensownym rozwiązaniem byłoby zwolnienie producentów wyrabiających wina 
gronowe z własnego surowca (posiadaczy winnic) do określonego pułapu wielkości produkcji 
z obowiązku prowadzenia składu podatkowego i stałego nadzoru akcyzowego. Czyli z obowiązku 
starania się o zezwolenie i stałego nadzorowania przez celnika produkcji wina, a także obowiązku 
składania zabezpieczenia akcyzowego w formie stałego depozytu. Wystarczy, że rolnik wykupi znaki 
akcyzy dla danej partii wina i przyklei na butelkach, zanim zostaną sprzedane. Takie rozwiązania przy 
produkcji win gronowych obowiązują praktycznie w całej Europie. Także w zakresie importu do 
Polski, gdzie to producent nakleja przekazane przez importera znaki akcyzowe bez udziału i nadzoru 
polskich służb kontrolnych. Przedmiotem kontroli jest wyłapywanie w obrocie na rynku butelek bez 
naklejonej banderoli. Kraje takie, jak choćby Słowacja w ogóle zniosły akcyzę na wina gronowe, 
a więc pozbyły się problemu nadzoru.  

Absurdem jest więc odrębna kontrola i stały nadzór akcyzowy nad produkcją, która i tak jest 
ściśle ewidencjonowana na podstawie unijnych przepisów o wspólnej organizacji rynku wina. Każdy 
producent jest zobowiązany do prowadzenia dokładnej ewidencji nie tylko ilości wyprodukowanego 
wina, ale także ilości i pochodzenia zebranych winogron, ich dojrzałości i odmian, wszystkich 
procesów produkcyjnych, itp.229.  

Cały czas chodzi tu o stosunkowo niewielką skalę produkcji. Gospodarstwa winiarskie, które 
w polskich warunkach będą prawdziwymi „gigantami” i tak zapewne nie przekroczą rocznej produkcji 
rzędu 200-300 tys. butelek. Specyfika produkcji win gronowych (warunek przerobu świeżych 
winogron bezpośrednio po zbiorze, roczny cykl produkcji, ograniczone i ściśle ewidencjonowane 
źródło surowca) i tak już znacznie ułatwia kontrolę wielkości produkcji. Stąd też możliwości oszustw 
i nadużyć są tu wielokrotnie mniejsze, niż w przypadku wszelkich wyrobów, które mogą być 
wytwarzane w systemie produkcji ciągłej, przez cały rok (np. destylaty, piwo, napoje fermentowane 
z koncentratów, itp.)230. 

Kolejna sprawa dotyczy ubezpieczeń. Rolnicy, którzy podejmą produkcję win gronowych 
z własnego surowca powinni mieć możliwość pozostania przy ubezpieczeniu w KRUS-ie231. 
Niesprawiedliwy jest fakt, że właściciel wielkiego gospodarstwa sadowniczego, który zatrudnia 
w sezonie 100 osób, posiada dużą przetwórnię i sprzedaje dżemy lub koncentraty za kilku milionów 
złotych rocznie, może być płatnikiem KRUS, natomiast właściciel miniaturowej winnicy, który chce 
zgodnie z przepisami wyprodukować tysiąc butelek wina będzie musiał ubezpieczyć się w ZUS-ie232. 

 
226 R. Myśliwiec, Uprawa i możliwości…, dz. cyt., s. 79. 
227 Tamże, s. 79. 
228 http://www.winnica.golesz.pl/ z dnia 17.04.08 
229 Tamże 
230 Tamże 
231 KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
232 ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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Możliwość pozostania w KRUS-ie powinna dotyczyć przynajmniej mniejszych producentów. 
Definicja tzw. drobnych producentów wina w UE dotyczy produkujących do 1000 hl wina rocznie, 
którzy w poszczególnych krajach korzystają z różnych ulg i ułatwień, jak np. możliwość bezpośredniej 
sprzedaży części produkowanego wina w gospodarstwie bez podatku i akcyzy (np. w Austrii 
i Czechach)233. 

Polsce, a raczej polskiemu rządowi powinno zależeć, aby jak najwięcej było niewielkich 
gospodarstw, to one mogłyby najwięcej skorzystać z szans, które daje dobra passa dla rozwoju 
polskiego winiarstwa. Oznaczałoby to możliwość godziwego utrzymania się ze stosunkowo 
niewielkiej powierzchni, jak również możliwości rozwoju winiarskiej agroturystyki, co w efekcie daje 
tak potrzebne na wsi miejsca pracy. 

Polscy winiarze postulują już od lat, aby podobnie, jak w innych krajach Unii Europejskiej 
ustanowić kategorię „drobnych producentów”, z własnych upraw, z zakreślonym limitem produkcji 
500 hl wina (co oznacza winnicę o powierzchni 5 ha), którym przysługiwałyby: 

- uproszczony tryb procedury akcyzowej, 
- prawo do ubezpieczenia w KRUS234. 

 29 kwietnia 2008 r., Rada Ministrów UE przyjęła projekt rozporządzenia wdrażającego 
reformę wspólnej organizacji rynku wina.  
 Zmiany prawa wprowadzone w tym rozporządzeniu będą implementowane do prawa polskiego 
w projekcie nowelizacji ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Projekt nowelizacji ustawy został już przygotowany 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Planowane jest skierowanie tego projektu do konsultacji 
społecznych pod koniec maja 2008 r. Przewiduje się w nim, m.in. zniesienie ograniczenia sadzenia 
winorośli i produkcji wina na terytorium Polski. Dotychczas w Polsce nie można było wyprodukować 
z upraw krajowych więcej niż 25 tys. hl wina rocznie, w pięciu kolejnych latach gospodarczych. 
 Planowane jest także anulowanie załącznika do ustawy z 22 stycznia 2004 r. określającego 
odmiany winorośli dozwolone do uprawy w celu pozyskiwania winogron do wyrobu wina. Umożliwi 
to wykorzystanie do uprawy w Polsce odmian winorośli sklasyfikowanych do wyrobu wina w innych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej. Utrzymana została także możliwość stosowania zabiegu 
wzbogacania win przy zastosowaniu sacharozy.  
 Planowane jest wprowadzenie zmian w przepisach ustawy z 22 stycznia 2004 r., określających 
warunki, jakie powinni spełniać prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu wina 
gronowego z upraw własnych.  
 Projekt nowelizacji ustawy z 22 stycznia 2004 r. przewiduje także zmiany przepisów ustawy 
o Agencji Rynku Rolnego w związku ze zmianami prawa UE. Obecnie prawo unijne nie zezwala na 
to, by środki z budżetu UE (przewidziane na reformę wspólnej organizacji rynku wina), były dostępne 
do wykorzystania w państwach członkowskich, które posiadają niewielkie uprawy i produkowały 
niewielkie ilości wina wprowadzonego do obrotu. Środki z budżetu UE zostały zarezerwowane 
wyłącznie do dyspozycji państw członkowskich posiadających duże areały upraw winorośli 
i produkujących znaczne ilości wina wprowadzanego do obrotu. Rezultatem takiego ukierunkowania 
wsparcia ma być ustabilizowanie produkcji wina oraz uprawy winorośli235.  
 

2.6 Imprezy winiarskie w Polsce i Europie 
 
POLSKA 
 Bóg winorośli i wina rozszerza swoje imperium. W 2004 roku do mediów trafiła wiadomość, 
że Polska została oficjalnie zaliczona w poczet państw winiarskich Unii Europejskiej. 
 Już od kilku lat w różnych częściach naszego kraju organizowane są imprezy o tematyce 
winiarskiej.  

 
233 http://www.winnica.golesz.pl/ z dnia 17.04.08 
234 Tamże 
235 http://www.winiarzepodkarpacia.pl/aktualnosci/oczekiwane_zmiany_nastapily/4,85 z dnia 9.05.08 



 Najważniejszą imprezą mającą na celu renesans polskiego winiarstwa jest Konwent Polskich 
Winiarzy236. 
 Współorganizatorami Konwentu Polskich Winiarzy są Polski Instytut Winorośli i Wina wraz 
z Magazynem „Wino”, przy wsparciu Krajowej Izby Gospodarczej. 
 Dotychczas odbyły się dwa Konwenty – 24 czerwca 2006 roku w Warszawie oraz 9 czerwca 
2007 roku w Zielonej Górze. Trzeci odbędzie się 30 sierpnia 2008 roku w Jaśle. W Konwencie udział 
biorą, m.in. czołowi winiarze - pionierzy uprawy winorośli w Polsce. W imprezie uczestniczyć mogą 
wyłącznie właściciele winnic, których powierzchnia wynosi minimum 5 arów (300 sadzonek 
autoryzowanych odmian), natomiast w degustacji - wina zrobione z własnych winogron, zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej237.  
 W trakcie imprezy omawiane są aktualne problemy polskiego winiarstwa, odbywa się 
prezentacja winnic, producentów oraz degustacja zgłoszonych win spełniających kryteria Konwentu 
Polskich Winiarzy238 (zdj. 7).  
 Do wzięcia udziału w II Konwencie Polskich Winiarzy, Polski Instytut Winorośli i Wina 
zaprosił właścicieli 177 winnic z całej Polski. W sumie zgłosiło się 50 winiarzy, najwięcej 
z województwa podkarpackiego (13). Do degustacji dopuszczono 47 win, wyprodukowanych przez 
18 właścicieli winnic. Degustowano 20 win z województwa podkarpackiego, 10 z lubuskiego, 
2 z małopolskiego i po jednym winie z mazowieckiego, dolnośląskiego, pomorskiego, lubelskiego 
i warmińsko-mazurskiego.  
 

  
Zdjęcie 7. II Konwent Polskich Winiarzy239

 
 W sumie podczas II Konwentu zaprezentowano 27 białych win, 19 czerwonych i 1 różowe. 
Uczestnicy Konwentu zwiedzali również Zielonogórskie Muzeum Wina, a następnie udali się do 
położonego kilkanaście kilometrów od Zielonej Góry, Górzykowa, by zwiedzić winnice „Stara Winna 
Góra” Marka Krojciga240. 
 Ciekawą, cykliczną imprezą o tematyce winiarskiej są Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle. 
W 2008 r., od 30-31 sierpnia impreza organizowana będzie już po raz trzeci. Poprzednie imprezy, 
z 2005 i 2006 roku spotkały się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że imprezą 
zainteresowały się zagraniczne oraz fachowe media241.  
 Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle mają na celu przybliżenie kultury i tradycji winiarskich 
innych krajów i regionów242. 
 W II Międzynarodowych Dniach Wina w Jaśle udział wzięło 18 wystawców z 7 krajów 
(ze Słowenii, Niemiec, Bułgarii, Czech, Słowacji, Węgier i Autrii). Niestety ze względu na brak 

                                                 
236 K. Kowalski, Klasyczny porządek…, dz. cyt., s. 24. 
237 http://www.winiarze.zgora.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=2 z dnia 19.04.08 
238 Tamże 
239 http://www.winiarze.zgora.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=141 z dnia 11.06.08 
240 http://www.instytutwina.pl/Konwent_new.htm z dnia 19.04.08 
241 http://www.ejaslo.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1465 z dnia 19.04.08 
242 http://www.um.jaslo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=515&Itemid=34 z dnia 19.04.08 
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potrzebnych uregulowań prawnych związanych z dopuszczeniem polskich win do sprzedaży, rodzimi 
winiarze niestety nie mogli przedstawić swoich wyrobów. Zaprezentowali się natomiast polscy 
producenci produkujący akcesoria do wyrobu wina. Odwiedzający degustowali całą gamę win: 
rieslingi, tokaje, merloty, traminery. Prezentowano zarówno wyśmienite wina, odpowiednio ułożone, 
o złożonych i pełnych bukietach, jak i dużo gorsze, określane mianem „ogrodowych”, czy 
„tarasowych”. 

W ramach II Międzynarodowych Dni Wina odbyła się również konferencja pt. 
„Wino i turystyka”, jednym z głównych punktów programu było podsumowanie prac dotyczących 
zmiany niekorzystnego dla rodzimych winiarzy polskiego prawa. W konferencji uczestniczyli, m.in. 
ambasador Republiki Słowenii Jožef Drofenik, konsul generalny Republiki Austrii Hermine Poppeller, 
wicekonsul Republiki Czeskiej Milan Peprnik oraz delegacja z czeskiego Hodonina. Dodatkową 
atrakcją dla uczestników imprezy była prezentacja regionalnych potraw i rękodzieła. Odbyły się 
również konkursy dla publiczności i występy estradowe. Duże zainteresowanie wzbudził także wybór 
Królowej Wina Podkarpacia 2006 (zdj. 8). 

Organizatorami Międzynarodowych Dni Wina Jasło 2006 byli: Związek Gmin Dorzecza 
Wisłoki, Urząd Miasta w Jaśle oraz Jasielski Dom Kultury. Głównymi sponsorami imprezy byli: 
Krośnieńskie Huty Szkła i firma Nowy Styl243.  

 

  
Zdjęcie 8. Wybór Królowej Wina Podkarpacia244

 
Zielona Góra, to miasto, w którym co miesiąc odbywa się jakaś winiarska impreza. Wystarczy 

spojrzeć na kalendarz imprez na 2008 rok. Odbywają się tu takie wydarzenia, jak: 
• Seminarium Winiarskie – Kalsk, 
• Bal Winiarza, 
• Wiosenna Próba Zielonogórskiego Wina, 
• VIII Zielonogórskie Targowisko Winiarskie, 
• Dni Otwartych Winnic, 
• Dni Zielonej Góry – Winobranie, 
• Winobranie w Skansenie – Ochla, 
• Wystawa: „Zielona Góra w dniach Winobrania – wczoraj i dziś”, 
• Wystawa: „Wino dla króla! Z tradycji winiarstwa na Morawach”, 
• IV Święto Młodego Wina Zielonogórskiego, 
• Odpust ku czci św. Marcina – patrona winiarzy i „dzień otwartej bramy” – Paradyż, 
• Wigilia dla Zielonej Góry z „grzańcem zielonogórskim”. 

 
Najsłynniejszą, a zarazem największą imprezą winiarską jest Winobranie. 
Święto winobrania w Zielonej Górze jest szczególnym wydarzeniem, świadczącym 

o istniejącej tu od ponad siedmiuset lat i wciąż kultywowanej tradycji winiarskiej. Tradycja ta jest 

                                                 
243 http://www.winnica.golesz.pl/mdwoj.html z dnia 19.04.08 
244 http://www.winnica.golesz.pl/jpg/mdw017.JPG z dnia 19.04.08 
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znakiem rozpoznawczym miasta, często nazywanego „Winnym Grodem” lub „Grodem Bachusa”. 
Tradycja ta jest wciąż żywa, winiarstwo w regionie zdaje się przeżywać renesans. W czasie 
Winobrania, czyli Dni Zielonej Góry, do miasta przyjeżdżają tysiące odwiedzających  z kraju i zza 
granicy. 

Winobranie jako oficjalne święto miejskie ustanowione zostało w 1852 roku. Także wcześniej 
obchodzone było huczną zabawą. Święto, związane z zakończeniem zbiorów winogron określano 
również mianem „godów winobraniowych”. Od co najmniej 1827 roku stałym elementem Winobrania 
jest barwny korowód, którego uczestnicy, winiarze, winogrodnicy, kupcy winni, bednarze 
przedstawiali historię Zielonej Góry. Na czele korowodu maszeruje Bachus, przejmujący na czas 
winobraniowych godów symboliczną władzę nad Miastem. 

Winobranie odbywa się w Zielonej Górze do dziś. Co roku, przez 9 dni na początku września, 
Bachus dzierży klucze do Miasta i wraz ze swoim orszakiem kroczy po zielonogórskich ulicach, wśród 
gości i turystów bawiących się podczas tego wyjątkowego święta245. 

Program Winobrania jest zawsze bogaty, każdy może znaleźć tu coś dla siebie: koncerty 
gwiazd, spotkania teatralne, kabarety, imprezy sportowe i rekreacyjne, wieczorki taneczne, wybór 
Miss Lubuskiego Trójmiasta, a także Międzynarodowy Festiwal Folkloru, który tradycyjnie prowadzi 
Józef Broda246 (zdj. 9). 

 

  
Zdjęcie 9. Występ zespołu serbskiego „Abrasevic” z Kraljeva na  

Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Zielonej Górze247

 
Podczas Winobrania w 2007 roku, w większym stopniu niż w latach ubiegłych nawiązano do bogatej 
tradycji winiarskiej Zielonej Góry, a także do dorobku miejscowych winiarzy. Okazją do prezentacji 
tej ważnej dla miasta tematyki stało się już Forum Miast Partnerskich, zorganizowane w auli 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencja była poświęcona tradycjom winiarskim miast 
partnerskich Zielonej Góry (zdj. 10).  

 

  
Zdjęcie 10. Delegacja chińskiego (partnerskiego) miasta Wuxi w Zielonej Górze248

                                                 
245 http://www.zpap.zgora.pl/2007-09-07.htm z dnia 19.04.08 
246 http://www.wiadomosci24.pl/artykul/zielona_gora_zaprasza_na_winobranie_5439.html z dnia 19.04.08 
247 http://www.zgora.pl/rcak/festiwal2007_foto.htm z dnia 11.06.08 
248 http://www.um.zielona-gora.pl/archiwum/wrzes06/250906r1009.htm z dnia 11.06.08 
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 W ramach winobraniowego jarmarku w drewnianych pawilonach na zielonogórskim deptaku 
winiarze z regionu wystawili swoje produkty. Była to dobra okazja, aby zakupić sadzonki winorośli 
oraz winogrona i przetwory - efekty pracy zielonogórskich winogrodników. 
 W pobliżu Muzeum Ziemi Lubuskiej, którego ekspozycja nazwana została Muzeum Wina była 
szczególnie oblegana przez turystów, usytuowano kryty słomianą strzechą Domek Winiarza. W nim 
przez cały okres „Dni Zielonej Góry” urzędowali członkowie Zielonogórskiego Stowarzyszenia 
Winiarskiego. Doświadczeni winiarze udzielali porad dotyczących uprawy winorośli oraz wytwarzania 
wina, a po południu codziennie inna winnica prezentowała swój dorobek, można było nawet 
posmakować regionalnego trunku z prezentowanych gospodarstw, posiadających swoje winnice. 

Ciekawym przeżyciem był także udział w tradycyjnym winobraniu w Skansenie. Przy 
zabytkowym Domu Winiarza ze świeżo zebranych winogron wytłoczono i smakowano moszcz, 
degustowano także trunki wytoczone z piwnic zielonogórskich winogrodników oraz ich gości, 
niemieckich winiarzy ze stowarzyszenia Gubener Weinbau E.V. Tradycyjnie już przeprowadzono 
piąty z kolei konkurs win gronowych. Winiarze-amatorzy zgłosili do oceny kilkadziesiąt trunków. 
Finał konkursu odbył się na scenie przy ratuszu, a nagrody wręczył, w asyście Bachusa i Królowej 
Jabłek z Guben, zastępca prezydenta miasta Mariusz Woźniak. Zwyciężyło w konkursie wytrawne 
wino czerwone Bogumiła Jankowskiego z Zielonej Góry249 (zdj. 11).  

 

  
Zdjęcie 11. Korowód na Winobraniu w Zielonej Górze250

 
Także Wrocław dołączył do miast organizujących święto wina.  

 Dzięki staraniom dyrekcji Hotelu Orbis „Wrocław”, w dniu 17 listopada 2007 roku 
w gościnnych salach hotelu przy ulicy Powstańców Śląskich 7, miała miejsce impreza winiarska pod 
hasłem „Święto Polskiego Wina”. Jej ciekawa formuła godna jest kontynuacji i wpisania do 
kalendarza polskich winiarzy i miłośników wina.  

Program święta podzielono na dwie części. W pierwszej części, dostępnej dla wszystkich, 
zaprezentowano winnice regionu Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej. Oprócz degustacji trunków, 
można było poznać osobiście właścicieli winnic, poradzić się, zaznajomić z ofertą i planami na 
przyszłość. Odbyła się także wystawa historycznych urządzeń do uprawy winorośli i produkcji wina, 
etykiet i wizerunku nowych, odradzających się zielonogórskich winnic, które przygotowało Muzeum 
Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli. 

Część druga, to biesiada dla zaproszonych gości - przedstawicieli biznesu, głównie 
z Wrocławia i Dolnego Śląska. Po oficjalnej części nastąpiła prezentacja winnic i ogłoszenie wyników 
konkursów win. W trakcie biesiady, jej uczestnicy także degustowali i oceniali konkursowe wina251. 

                                                 
249 R. Grad, Winobranie 2007, „Winiarz Zielonogórski”, nr 24, 2007, s. 2. 
250 http://www.winobranie.zgora.pl/ z dnia 19.04.08 
251 http://www.winiarze.zgora.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=2  
z dnia 19.04.08 
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Święto Wina w Mieście Skarbów 
 15-16 września 2007 roku odbyła się już III edycja Święta Wina w Mieście Skarbów – Środzie 
Śląskiej.  

Tradycyjnie III edycję Święta Wina zainaugurowano w sobotę 15 września Ogólnopolską 
Konferencją Winoroślarską, w której udział wzięli producenci win, sadownicy oraz znawcy tematu. 
Rozstrzygnięto także konkurs na najlepsze wino domowe. Na dziedzińcu Muzeum Regionalnego 
posadzono winorośl, otwarto również wystawę poświęconą tradycjom produkcji wina. 

Ubiegłoroczne Święto Wina w Mieście Skarbów upłynęło pod znakiem pięknej słonecznej 
pogody, przy dźwiękach muzyki tyrolskiej i etnicznej (Tyrolia Band, Redlin, Balkan Sevdah), która 
spotkała się z akceptacją i ciepłym przyjęciem ze strony tłumnie zgromadzonej publiczności. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się pokazy walk rycerskich, zabawy plebejskie oraz konkursy. Największe 
zainteresowanie wzbudził konkurs deptania winogron przez mężatki. Dużą atrakcją był również wybór 
miss winnego grona (zdj. 12). 

Tematem przewodnim ubiegłorocznego Święta Wina była tajemnica najazdu Tatarów na Śląsk 
w XIII wieku. Z tej racji średzki rynek stał się na kilka chwil przedmiotem ataku przedszkolaków jako 
tatarskich wojowników na drewnianych konikach. Przedszkolaki zaśpiewały piosenkę tatarską, 
a w sali widowiskowej Domu Kultury odbyło się przedstawienie dzieci ze szkół podstawowych pt. 
„Jak sprytni średzianie z Tatarami walczyli”.  

Z roku na rok impreza ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Coraz większa liczba 
mieszkańców włącza się również w jego organizację, czego przykładem są gościnni konferansjerzy, 
którzy zapowiadali występy zespołów i kolejne atrakcje programu252. 

 

  
Zdjęcie 12. Laureatki konkursu na Miss Winnego Grona w Środzie  

Śląskiej253

 
 Liczba imprez o tematyce winiarskiej zapewne będzie rosła w naszym kraju, tam gdzie winnice 
już istnieją, lub powstają nowe, powinny być również organizowane tego typu imprezy. Jest to 
doskonały sposób na promowanie miasta czy regionu, czego dowodem jest przepełniona winiarskimi 
imprezami Zielona Góra.  
 
EUROPA 
 Jak już wspomniano w pierwszym rozdziale, Europa to winiarska potęga. Na Starym 
Kontynencie od lat, jeśli nie od wieków, co roku organizowane są wielkie imprezy winiarskie. Do 
najbardziej znanych, obchodzonych nie tylko w Europie należy Święto Francuskiego Młodego Wina - 
Beaujolais Nouveau. 
 W świecie winiarskim nie ma chyba innej daty‚ którą pamiętaliby wszyscy - trzeci czwartek 
listopada - oznacza to dzień, w którym w sklepach i winiarniach całego świata pojawia się nowe 
beaujolais. 

                                                 
252 http://www.srodaslaska.pl/www/139285.xml?section=00 z dnia 19.04.08 
253 http://www.lgeringer.pl/spot_wino.htm z dnia 11.06.08 
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W latach 60-tych i w pierwszej połowie 70-tych, 1000 funtów otrzymał kierowca, który jako 
pierwszy dostarczył beaujolais z bieżących zbiorów, jadąc w wyścigu z Francji do Londynu. Z czasem 
wyścig ten zaniechano, głównie ze względów bezpieczeństwa, chociaż szybkość nadal jest 
nieodłączną cechą tego wina254. 

Wino to, tuż po fermentacji, która trwa od 3-5 dni, dofermentowuje i po mniej więcej 
miesięcznym dojrzewaniu, rozlewane jest do butelek i od razu kierowane do sprzedaży. Do 1985 roku 
sprzedaż beaujolais rozpoczynano w nocy z 14 na 15 listopada. 
 Obecnie określenie „nouveau” oznacza to samo, co „primeur”. Jednak pierwsze częściej jest 
używane na etykietach win przeznaczonych na eksport do krajów angielskojęzycznych‚ drugie 
natomiast trafia do Holandii i Niemiec. 

W każdy trzeci czwartek listopada, o północy dopełnia się coroczny rytuał. W barach 
i restauracjach na całym świecie - od Japonii, w kierunku Europy i Ameryki - korkociągi idą w ruch. 
W świat płyną okrzyki: „Niech żyje nowy rocznik!”, „Beaujolais nouveau est arrivé!” (fr. – jest już 
nowe beaujolais) (zdj. 13). 
 Jednak beaujolais nie jest pierwszym winem ze zbiorów. Świętowanie początku zbiorów oraz 
ich zakończenia odbywa się we wszystkich krajach winiarskich‚ regionach‚ okręgach i wsiach. Tam 
również świętuje się pojawienie młodego wina. Jednakże to właśnie przy beaujolais świętuje się nowy 
rok winiarski. Nikt do końca nie wie dlaczego tak się dzieje. Pewne jest‚ że niegdyś pito je jeszcze 
wcześniej, już podczas winobrania. Nie chcąc naruszać zbytnio zapasów‚ winiarze z okolic Lyonu 
przygotowywali wino jak najszybciej‚ by podczas pracy poić nim zbieraczy255. 

 

  
Zdjęcie 13. Impreza Beaujolais Nouveau we Francji256

 
Przyjęło się, że beaujolais nouveau powinno być wypite do Bożego Narodzenia. 

Charakteryzuje je rubinowo-granatowa barwa‚ świeży, owocowy aromat z wyraźnymi nutkami czarnej 
porzeczki (czasem truskawki), banana oraz lekkim‚ delikatnym smakiem. Należy je podawać 
schłodzone do temperatury około 12°C. 

Wino to nigdy nie cieszyło się szacunkiem wśród specjalistów‚ wciąż uważają je niemal za 
wybryk popkultury, niewiele mający wspólnego z prawdziwym winiarstwem. Jednak jakość wina – 
biorąc pod uwagę cel jego produkcji i specyfikę wyrobu – mieści się w granicach zdrowego rozsądku. 
Niestety jego cena przekracza wartość dobrego stołowego wina. Także w Polsce z reguły osiąga 
poziom bliski nawet 40 zł w sklepie‚ nie wspominając już o restauracjach. Cóż‚ taka jest cena 
świętowania257. 
 
 Trifon Zarezan – czyli Święto Wina w Bułgarii 
 Jest to święto wina, hodowców winorośli i winiarzy, a jego korzenie wywodzą się 
najprawdopodobniej od starożytnego święta boga wina - Dionizosa. Bułgarzy do dziś nie przestają 
                                                 
254 http://www.rp.pl/artykul/69881.html z dnia 19.04.08 
255 Tamże 
256 http://www.beaujolais.com/eng/page.htm z dnia 19.04.08 
257 http://www.rp.pl/artykul/69881.html z dnia 19.04.08 
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dyskutować kiedy wypada to święto. Jedni mówią, że jest to data 1 luty, drudzy – 14 luty. Kupujący 
wino kojarzą go ze Świętym Walentym, czyli dniem miłości świętowanym na całym świecie 
14 lutego. Dlatego też, niekiedy o Trifon Zarezan mówi się „bułgarskie Walentynki”. Spory, co do 
daty obchodów tego święta nie przeszkadzają Bułgarom czcić dnia wina dwukrotnie, najpierw 
1 lutego, a potem 14 – bowiem, jak twierdzą wielbiciele Trifon Zarezan – „Nie ma nic bardziej 
lubianego przez Bułgarów niż wino”. 

To pierwsze wiosenne święto Bułgarów. Podstawowy obrządek tego święta - podcinanie 
winorośli – które przypomina o zbliżającej się wiośnie. Podcinanie wykonywane jest przez właścicieli 
winnic, głównie mężczyzn. Po świątecznej liturgii w cerkwi, hodowcy winorośli wybierają się do 
winnicy prowadząc ze sobą grajka. Każdy z nich ma świeżo upieczoną pitę, tutmanik, ugotowaną kurę, 
wino oraz buteleczkę święconej wody. Hodowca odcina ze swoich winorośli po kilka pędów z jednego 
lub trzech krzewów, wybranych pośrodku albo z rogów winnicy i polewa odcięte miejsca gałązek 
winem. W ten sposób przypomina się winorośli, że jej głównym przeznaczeniem jest obdarowanie 
gospodarza dużą ilością, dorodnych winogron na wino. Natomiast winnicę polewa się święconą wodą, 
by uchronić ją przed chorobami, szkodnikami i złymi mocami. 

Odcięte gałązki krzewów zwijane są przez mężczyzn w wianki, które następnie kładą na 
swoich czapkach, lub przerzucają przez ramię i niosą do domu, gdzie kładą przy domowej ikonie. Po 
obrzędzie podcinania posilają się w winnicy przyniesionymi ze sobą daniami, tańczą i śpiewają. 
Jednak na tym święto się nie kończy, resztę dnia spędza się na wzajemnych wizytach częstując się 
winem. Święto zazwyczaj kończy się w karczmie, gdzie zbierają się wieczorem wszystkie chłopy258. 

W okolicach Russe, Razgrad, Tyrnowo, Plewen i Wraca, obchody Trifonowden obchodzone są 
nieco inaczej, wybierany jest tam Car Winnic. Car powinien być zamożnym i dobrym gospodarzem. 
Jeżeli nastąpi urodzaj podczas jego panowania, zostaje ponownie wybrany na Cara w latach 
następnych. Jest to najważniejsza osoba podczas święta. To on podcina i błogosławi winorośle, 
a z winnic do wsi mężczyźni niosą go na swoich ramionach. Święto kończy się wspólną biesiadą 
w domu Cara259.  

Zwyczaj ten kultywowany jest w Bułgarii do dnia dzisiejszego, nawet przez tych, którzy nie 
posiadają winnic. Jest on dobrą okazją do spotkania się w gronie przyjaciół i do wypicia kilku lampek 
wina260.  

Także nasi bliżsi, południowi sąsiedzi mają swoje święta wina. 
 
Na Słowacji, co roku odbywa się impreza pod hasłem „Dni Otwartych Piwnic”, czyli Święto 

Wina na Słowacji. W 2007 roku już po raz 8 winiarze na „Małokarpackim Szlaku Wina” otworzyli 
swoje piwnice. Przez dwa dni można było delektować się ich starodawnym urokiem i spróbować 
dobrego wina. Przygotowanych zostało ponad 70 piwnic u małych, dużych i średnich producentów 
wina261.  

 
Również w Czechach odbywa się „Święto Dobrego Wina”. 
Czeskie i morawskie wina uznawane są i doceniane na całym świecie.  Tradycyjnie we 

wrześniu odbywa się w tu święto tych ulubionych trunków - winobranie. Podczas imprezy goście mają 
okazję nie tylko skosztować wyśmienitego napoju, zwanego tutaj „płynnym słońcem”, lecz także 
wziąć udział w licznych imprezach towarzyszących.   

Największe regiony winiarskie znajdują  się na południowych Morawach, znanych 
z urodzajnych gleb. Winnice ulokowane są na stokach wzgórz, wraz z polami i wioskami tworzą 
piękną, malowniczą mozaikę. To właśnie tutaj odbywają się największe winobrania.  

Najbardziej znanymi miastami, w których odbywają się winne imprezy są: Mikulov, Znojmo, 
Velkie Pavlovice, Mielnik i Kadań. Najbardziej z nich znanym jest słynne miasteczko winiarskie 

 
258 http://www.bulgaricus.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=46 
 z dnia 19.04.08 
259 Tamże 
260 http://www.iglika.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=78 
 z dnia 19.04.08 
261 http://www.eslowacja.pl/slowacja/dni_otwartych_piwnic_na_malokarpackim_szlaku_wina,299.html z dnia 19.04.08 
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Mikulov, gdzie we wrześniu na gości czekają trzy dni pełne muzyki, tańca, wystaw oraz tradycyjnej 
gościny, tzw. hodokvasu. Co roku, podczas święta odbywa się degustacja najlepszych czeskich win 
i tradycyjnych potraw262. 
  

Roma Wine Festival - niech żyje Bachus! 
Jedną z ciekawszych imprez organizowanych w Rzymie, jest spotkanie wytwórców wina 

z ekspertami i publiką – Rzymski Festiwal Win. Od 29 lutego do 2 marca 2008 r. na Festiwalu po raz 
czwarty zaprezentowano kwiat najlepszych etykiet włoskich. Jak piszą sami organizatorzy, impreza ta 
to nie targi, to raczej dydaktyczna próba zaznajomienia szerokiego grona producentów i miłośników 
wina z trendami światowymi. Większość spotkań ma charakter zamknięty dla samych wytwórców 
i ekspertów, pomyślano jednak również o amatorach dobrego wina. Za jedyne 20 euro każdy miał 
możliwość zażycia przyjemności poznania Italii łyk po łyku, podróżując wirtualnie od regionu do 
regionu263. 

 
Węgierskie winne festiwale 
Winorośl uprawiano na Węgrzech już w III w. n.e., a dziś każdy spośród 22 regionów 

winiarskich szczyci się własnym gatunkiem wina. Wrzesień to czas zbiorów i związanych z nimi 
festiwali:  

• w Budapeszcie, na Międzynarodowym Festiwalu Wina, można spróbować najlepszych 
trunków, degustować wina pod okiem kipera, wstąpić do winnej akademii i obejrzeć paradę 
węgierskich winiarzy. Kolejna edycja festiwalu odbędzie się od 10-14 września 2008 roku,  

• miejscowość Badacsony nad Balatonem, słynąca z białych win, zaprasza na winobranie, 
festyny i parady, w 2008 roku odbędzie się w dniach od 19 lipca do 3 sierpnia, 

• w Egerze na Festiwalu Wina czeka „Bycza Krew”, komponowana według specjalnych reguł, 
następna impreza odbędzie się od 11-13 lipca 2008 roku, 

• w regionie Villány-Siklós zwanym „Toskanią Węgier”, na Europejskim Festiwalu Pieśni 
Biesiadnych obok śpiewów i tańców odbywa się winny targ, wyciskanie winogron, konkursy 
na najlepsze trunki oraz wystawy rękodzieła i sztuki ludowej, tegoroczny festiwal (2008) 
odbędzie się od 27-29 września, 

• także słynny Tokaj zaprasza na Festiwal Winobrania, w programie degustacja „wina królów” 
i lokalnych specjałów264. 

 
262 http://www.ttg.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2892&Itemid=1 z dnia 19.04.08 
263 http://www.rzym.it/roma-wine-festival-niech-zyje-bakchus/ z dnia 19.04.08 
264 http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/1,82269,4447223.html z dnia 19.04.08 
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ROZDZIAŁ 3. POLSKIE WINNICE JAKO PRODUKT TURYSTYCZNY 

 

3.1 Warunki do uprawy winorośli w Polsce 
 
 Na warunki uprawy winorośli w Polsce ma wpływ szereg konkretnych czynników, z których 
najważniejsze to: 

• światło, 
• temperatura, 
• woda, 
• wiatry, 
• gleba. 

Wszystkie te czynniki tworzą tzw. siedlisko winnicy, we Francji określane jako „terroir”. 
 
 Światło 

Padające promienie słoneczne w pewnym stopniu ulegają odbiciu i rozproszeniu, jednak 
większa ich część zostaje pochłonięta przez glebę i rośliny. Promieniowanie pochłonięte ma wpływ na 
temperaturę gleby oraz przyziemnej warstwy atmosfery, a także na efektywność fotosyntezy. 

Siła promieniowania słonecznego zależna jest od kąta padania promieni słonecznych, zanie-
czyszczenia atmosfery, stopnia zachmurzenia oraz wysokości nad poziom morza. Najlepiej na-
słonecznione są południowo-zachodnie, południowe lub w nieco mniejszym stopniu południowo-
wschodnie stoki wzgórz i wzniesienia o spadku 10-30%. Większe odchylenie w kierunku zachodnim 
ma wpływ na wzrost wilgotności gleby, a także na wyrównanie ekoklimatu winnicy, natomiast 
w kierunku wschodnim - na ekoklimat suchszy, o większych różnicach temperatur pomiędzy dniem 
i nocą265.  

Za najbardziej odpowiednie dla polskich winnic uważa się stoki o ekspozycji południowo-
zachodniej. Różnice w nasłonecznieniu wpływają na grubość pokrywy śnieżnej i długość okresu 
zalegania jej w zimie. Na stokach zwróconych ku zachodowi pokrywa śnieżna zalega dłużej i jest 
grubsza. Jest to korzystne zjawisko, ponieważ opóźnia początek wegetacji krzewów oraz zmniejsza 
zagrożenie wiosennymi przymrozkami. Natomiast zanieczyszczenie i zachmurzenie atmosfery 
zmniejsza intensywność promieniowania słonecznego. Ze wzrostem wysokości nad poziom morza 
zwiększa się intensywność promieniowania. 

W krajach o cieplejszym klimacie winorośl jest uprawiana często na znacznych wysokościach, 
np. w Boliwii na wysokości 2500-3000 m, w Pamirze - 2300 m, w Dagestanie -1400 m n.p.m. 
W polskich warunkach klimatycznych winnice można zakładać do wysokości około 300 m n.p.m. Na 
wyższych wysokościach, pomimo dobrego nasłonecznienia, jest wyraźnie chłodniej, okres 
wegetacyjny jest krótszy. 

Największa część nasłonecznienia w naszym kraju przypada na lipiec. Nieco mniejsze jest 
w maju i sierpniu, natomiast najmniejsze występuje w kwietniu i we wrześniu. Im mniejsze 
nasłonecznienie krzewów we wrześniu, tym gorsze dojrzewanie owoców, znacznie pogarsza się ich 
wybarwienie. Roczna suma nasłonecznienia w Polsce zamyka się w granicach 1500-1800 godzin. Są 
to raczej niskie wartości dla winorośli, stąd tak ważny jest wybór odpowiedniego stanowiska, najlepiej 
na terenach o wyższym rocznym nasłonecznieniu. Różne zabiegi agrotechniczne także powinny 
sprzyjać odpowiedniemu wykorzystaniu promieniowania słonecznego przez krzewy (formowanie, 
rozstawa, cięcie)266. 

 
265 R. Myśliwiec, Winorośl…, dz. cyt., s. 33-34.
266 Tamże, s. 33-34.
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Temperatura 
 Podstawowym czynnikiem ograniczającym uprawę winorośli w Polsce jest temperatura267. 
 Termiczne warunki klimatu bezpośrednio związane są z wielkością promieniowania słonecz-
nego, pochłanianego przez glebę i rośliny. Temperatura w okresie wegetacyjnym oraz ilość ciepła 
dostarczanego krzewom ma decydujący wpływ na jakość i wielkość plonu owoców. Podczas 
chłodniejszego lata owoce winorośli są znacznie mniejsze, mniej smaczne, mniej aromatyczne, 
z wyższą zawartością kwasów. 

Warunki termiczne naszego kraju charakteryzuje przebieg izoterm stycznia  -najchłodniejszego 
miesiąca w roku, lipca - najcieplejszego miesiąca i całego roku. Średnie izotermy stycznia mają 
przeważnie przebieg południkowy. Świadczy to o wpływie cieplejszych mas powietrza oceanicznego 
z zachodu, a chłodnego powietrza kontynentalnego ze wschodu. Średnia wieloletnia temperatura 
stycznia wynosi od około -1,5°C na północnym zachodzie do około -5°C na północnym wschodzie. 
Izotermy lipca mają bardziej równoleżnikowy układ, co świadczy o większej zależności temperatury 
lata od szerokości geograficznej. Średnia wieloletnia temperatura lipca wynosi w przybliżeniu od 17°C 
na wybrzeżu do 19°C na południu Polski. Średnie wieloletnie wartości temperatury całego roku 
wynoszą w przybliżeniu od 6,5°C w północno-wschodniej części kraju do 8,5°C w części południowo-
zachodniej. Najwyższa temperatura lata występuje na południu, a ekstremalnie niska w zimie zdarza 
się najczęściej we wschodniej części kraju. Największe spadki temperatury występują najczęściej 
w głębokich, bezodpływowych dolinach. Na sąsiadujących z nimi wzniesieniach temperatura jest 
przeważnie o kilka lub nawet kilkanaście stopni wyższa. Mrozowiska nie przedstawiają żadnej 
wartości jako stanowiska pod winnice268. 

Dobowe spadki temperatury poniżej 0°C w okresie wegetacji (przymrozki) stanowią poważne 
zagrożenie opłacalności uprawy winorośli. Terminy występowania ostatnich przymrozków wiosen-
nych mieszczą się przeważnie w granicach od 20 kwietnia do 15 maja. Silniejsze kwietniowe przy-
mrozki niszczą nabrzmiałe pąki, a majowe warzą młode latorośle, powodując utratę lub poważne 
zmniejszenie plonu owoców. Występujące od połowy października wczesne przymrozki jesienne 
niszczą liście winorośli, przerywając przedwcześnie proces asymilacji. Wpływa to na gorsze 
przygotowanie krzewów do przetrwania zimy. Najważniejszym, naturalnym sposobem ochrony 
krzewów przed przymrozkami jest wybór odpowiedniego stanowiska uprawy. 

Zbocza wzgórz położone nawet kilkanaście metrów powyżej dna doliny, ze swobodnym 
odpływem zimnego (cięższego) powietrza, są dobrymi stanowiskami pod winnice. 

Długość tzw. termicznego okresu wegetacyjnego określa liczba dni ze średnią temperaturą 
dobową powyżej 5°C. Okres ten rozpoczyna się najwcześniej około 25 marca na południu Polski, 
a najpóźniej około 15 kwietnia na Pojezierzu Mazurskim i w górach. Najwcześniej kończy się również 
na Pojezierzu, a najpóźniej na południu, zachodzie i w pasie nadbałtyckim. Długość okresu 
wegetacyjnego w różnych częściach Polski wynosi 180-230 dni. Dłuższym okresem wegetacyjnym 
charakteryzują się tereny południowe, centralne i zachodnie, a najkrótszym obszary położone na 
północno-wschodnich krańcach Polski. 
 Na podstawie długości termicznego okresu wegetacyjnego (przyjmując jako temperaturę 
początkową 5°C) trudno precyzyjnie ocenić przydatność poszczególnych rejonów do uprawy 
winorośli, ponieważ rozpoczyna ona i kończy wegetację w temperaturze 8-10°C. Wymagania 
termiczne winorośli dokładniej określa tzw. suma aktywnych temperatur (SAT), to jest suma średnich 
temperatur dziennych wszystkich dni okresu wegetacyjnego z temperaturą powyżej 10°C. Wartości 
SAT wynoszą dla poszczególnych grup odmian: 

• b. wczesne - 2000-2200°C, 
• wczesne - 2200-2500°C, 
• średnio wczesne - 2500-2700°C, 
• średnio późne - 2700-2900°C, 
• późne - 2900°C. 

Wyżej podane wartości dobrze odzwierciedlają wymagania cieplne odmian o pochodzeniu 

 
267 J. Lisek, Amatorska uprawa…, dz. cyt., s. 20. 
268 R. Myśliwiec, Uprawa winorośli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2003, s. 24-27. 
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zbliżonym do winorośli właściwej, natomiast dojrzewanie niektórych mieszańców amerykańskich, 
o małych wymaganiach cieplnych, ma niewielki związek z wartością SAT. Owoce tych mieszańców 
dojrzewają w latach cieplejszych i chłodniejszych w podobnym czasie. Najwyższe wartości SAT mają 
rejony położone na południowy zachód od linii wyznaczonej przez miejscowości: Chełm, Lublin, 
Radom, Łódź, Poznań i Gorzów Wielkopolski. 

Bardzo dobre pod winnice są wszystkie tereny o korzystnym mikroklimacie, położone w takich 
rejonach Polski, jak: Kotlina Sandomierska, Wyżyna Małopolska, Pogórze Karpackie, Przedgórze 
Sudeckie, Nizina Śląska i Nizina Wielkopolska. 
 Krzewy winorośli mają wysokie wymagania termiczne we wszystkich fazach wegetacji, 
szczególnie w fazie kwitnienia i dojrzewania owoców. Niedobory ciepła w tych okresach powodują 
spadek wielkości i jakości plonu269. 
 
 Woda 
 Winorośl jest rośliną, która potrzebuje znacznych ilości wody. Podstawowym jej źródłem są 
opady atmosferyczne. Ilość wody, z jakiej rośliny mogą korzystać, zależy od rocznych sum opadów 
w danym regionie, pojemności wodnej gleby i intensywności parowania. 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych dla obszaru Polski wynosi  
500-800 mm. Najniższe występują w centralnym pasie nizin. Wartości sumy opadów wzrastają 
w kierunku północnym i, wyraźnie, w kierunku południowym. Ilość opadów rośnie wraz ze wzrostem 
wysokości nad poziom morza. Zbocza zbliżone do zachodnich są lepiej nawadniane dzięki częstszym 
frontom deszczonośnym z zachodu. 

Ulewne deszcze są bardzo szkodliwe dla winnic zakładanych przeważnie na stokach, działają 
bowiem niszcząco na glebę. Niebezpieczne są również opady gradu, które uszkadzając liście, 
ograniczają fotosyntezę i pogarszają stan roślin. Pewne znaczenie w uzupełnianiu niedoboru wody 
w ekoklimacie winnicy ma rosa. Występuje ona częściej na równinach, rzadziej na stokach. Zbyt 
częste występowanie rosy na liściach krzewów sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Źródłem 
dużych ilości wody na wiosnę jest topniejący śnieg.  Średnia wieloletnia grubość pokrywy 
śnieżnej wynosi od 5 cm na zachodzie do 10 cm w pozostałej części kraju. Pokrywa śnieżna odgrywa 
niezmiernie ważną rolę w ochronie systemu korzeniowego przed przemarzaniem. Stoki zwrócone 
bardziej ku zachodowi gromadzą więcej śniegu w zimie, a wiosną dłużej go utrzymują. Celowe jest 
ustawianie płotków i osłon zatrzymujących śnieg w winnicy. Grubsza pokrywa śnieżna (dłużej 
topniejąca) opóźnia rozpoczęcie wegetacji krzewów, zmniejszając tym samym stopień zagrożenia 
przymrozkami wiosennymi270. 

Korzenie krzewów winorośli wykorzystują również wodę podsiąkającą z głębszych warstw 
gleby (wody głębinowe). Poziom wód gruntowych nie może być jednak wyższy niż 1,5-2 m od 
powierzchni gleby. Zalane wodą przez dłuższy czas korzenie gniją, krzewy cho-rują, a nawet giną. 

Objawy nadmiaru wody w obrębie korzeni są podobne do objawów chlorozy (zwijanie się 
brzegów liści, żółknięcie, zasychanie). Natomiast objawy niedoboru wody (podczas suszy) to słaby 
wzrost latorośli i owoców, zasychanie pasierbów, żółknięcie liści. Krzewy winorośli mają najwyższe 
zapotrzebowanie na wodę w fazie intensywnego wzrostu latorośli i w okresie wzrostu jagód, czyli od 
połowy maja do połowy sierpnia. Faza kwitnienia (czerwiec) wymaga umiarkowanej wilgotności 
podłoża i minimalnej wilgotności powietrza. Zarówno susza, jak i nadmierne opady deszczu obniżają 
efektywność kwitnienia. Dojrzewanie owoców i drewnienie latorośli przebiega lepiej podczas pogody 
bezdeszczowej. Wysoka wilgotność gleby przedłuża wzrost latorośli i opóźnia proces drewnienia, co 
źle wpływa na przygotowanie krzewów do zimy. 

Suma letnich opadów atmosferycznych w Polsce jest dla krzewów winorośli w zasadzie 
wystarczająca. Rozkład opadów w poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego niezupełnie jed-
nak odpowiada ich wymaganiom. W maju często zdarzają się susze, a w czerwcu (kwitnienie) 
nadmierne opady. Również często występuje nadmiar opadów w fazie dojrzewania owoców 
(wrzesień), powodując ich pękanie i gnicie. Warunki wilgotnościowe zależą również pośrednio od 
typu gleby i częstości występowania wiatrów. Gleby cięższe, gliniasto-ilaste, o dużej pojemności 

 
269 R. Myśliwiec, Uprawa…, dz. cyt., s. 25-27. 
270 R. Myśliwiec, Winorośl…, dz. cyt., s. 37-38.
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wodnej, dłużej utrzymują wodę, niż szybko wysychające gleby piaszczyste. Na terenach 
nieosłoniętych, narażonych na wysuszające działanie wiatru, częściej występuje niedobór wody. Na 
warunki wilgotnościowe ekoklimatu winnicy może mieć wpływ również plantator, stosując 
nawadnianie271. 
  
 Wiatry 
 W okresie letnim najczęstsze są u nas wiatry zachodnie, przynoszące wilgotne powietrze znad 
Atlantyku. Towarzyszy im wzrost zachmurzenia i opady deszczu latem, a odwilże zimą. W zimie 
przeważają wiatry ze wschodu. Mają one charakter kontynentalny: suche i ciepłe w lecie, mroźne 
w zimie. Rzadziej występujące, ale bardzo szkodliwe, są wiatry północne i północno-wschodnie, 
często bowiem towarzyszą im majowe przymrozki. Jesienią dość częste są wiatry z kierunków 
południowych. 

Wiatry słabe, o prędkości do 5 m na sekundę, są pożyteczne dla ekoklimatu winnicy. Lekki 
przewiew dobrze wpływa na stan zdrowotny krzewów i przebieg asymilacji, a w okresie kwitnienia 
ułatwia zapylanie. 

Swobodny przepływ powietrza w winnicy ułatwiają wyższe formy krzewów. Niskie 
formowanie krzewów, tuż przy ziemi, pogarsza przewiewność i sprzyja rozwojowi chorób 
grzybowych. 

Silniejsze wiatry wzmagają transpirację i działają wysuszająco na krzewy i glebę. Bardzo silne 
wiatry niszczą krzewy i rusztowania. Znane jest szkodliwe działanie silnych wiatrów przy niskiej 
temperaturze w zimie. Mroźny wiatr silnie schładza i wysusza krzewy, zmniejszając ich wytrzymałość na mróz. 
Bardzo pożyteczną rolę w ochronie przed silnymi wiatrami spełniają naturalne i sztuczne osłony przeciw-
wietrzne272. 

 
Gleba 

 Krzewy winorośli mają silnie rozwinięty system korzeniowy, dlatego wymagają (zwłaszcza 
wysoko formowane) gleby głębokiej, gliniasto-piaszczystej, o większej pojemności wodnej. Na 
glebach podmokłych i zbyt ciężkich, np. ilastych, rosną źle, szczególnie krzewy młode. Odmiany 
winorośli europejskiej wymagają gleb o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 6,5-7,2). W ich 
uprawie duże znaczenie ma wapnowanie gleby. Wiele mieszańców międzygatunkowych, przeważnie 
spokrewnionych z winoroślą nadbrzeżną (Vitis riparia) lub winoroślą lisią (V. labrusca), dobrze rośnie 
i plonuje także na glebach lekko kwaśnych (pH 5,5-6,0). Żyzność gleby jest na ogół cechą pożądaną 
dla większości odmian. Jedynie niektóre mało wymagające mieszańce, na bogatą w składniki 
pokarmowe glebę, reagują bardzo silnym wzrostem, ale znacznie gorzej plonują. Zależność ta 
występuje jaskrawo, zwłaszcza wtedy, gdy krzewy są nisko formowane i krótko cięte. 

Do uprawy winorośli nie nadają się gleby o poziomie wód gruntowych wyższym niż 1,5 m. 
Mało przydatne są również bardzo ciężkie gleby ilaste oraz zbyt suche, piaszczyste. Na lekkich, silnie 
nagrzewających się glebach próchniczych krzewy rosną i plonują bardzo dobrze, ale wcześniej 
rozpoczynają wegetację, co jest niekorzystne ze względu na zagrożenie przymrozkami wiosennymi273. 

 

3.2 Charakterystyka odmian winorośli uprawianych w Polsce 
 
 Już od 7 tysięcy lat winorośl znajduje się w uprawie. Wyhodowanych zostało kilkanaście 
tysięcy odmian, różniących się znacznie cechami ampelograficznym274, wymaganiami przyrodniczymi 
(nasłonecznienie, temperatura, gleba), odpornością na choroby i szkodniki oraz przydatnością owoców 
i samych krzewów. W Polsce najczęściej można spotkać trzy grupy odmianowe, są to: 

• odmiany winorośli europejskiej, czyli właściwej (Vitis vinifera), 

 
271 R. Myśliwiec, Winorośl…, dz. cyt., s. 37-38.
272 R. Myśliwiec, Uprawa…, dz. cyt., s. 28-29. 
273 R. Myśliwiec, Uprawa i możliwości…, dz. cyt., s. 71. 
274 Ampelografia – nauka zajmująca się opisem, klasyfikacją i rozprzestrzenianiem, a także gospodarczą charakterystyką 
gatunków i odmian winorośli. 
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• klasyczne mieszańce międzygatunkowe (amerykańskie i amerykańsko-europejskie), 
• nowe mieszańce dalszych rzędów (tzw. mieszańce złożone)275. 

Przyszłość uprawy winorośli w Polsce, zarówno w polu, jak i pod osłonami, należy do 
mieszańców międzygatunkowych. Hodowla odpornościowa prowadzona jest w wielu krajach na dużą 
skalę, powstają coraz doskonalsze, odporniejsze odmiany. W niczym nie przypominają starych, często 
prymitywnych mieszańców, których uprawa była w wielu krajach zakazana. Najnowsze mieszańce 
złożone (trzeciego i czwartego pokolenia) cechami użytkowymi owoców nie ustępują odmianom 
winorośli europejskiej, a są od nich plenniejsze, odporniejsze na choroby i mrozy, a więc łatwiejsze 
w uprawie.  

Krajowe winogrona spod osłon wcale nie są gorsze od pochodzących z południa Europy. 
Często są nawet smaczniejsze, i co ważniejsze - zdrowsze, bo można je produkować praktycznie bez 
stosowania środków chemicznych (czego nie można w żadnym wypadku powiedzieć o winogronach 
z południowych rejonów Europy). Doskonale nasze warunki klimatyczne znoszą także mieszańce 
przerobowe, zwłaszcza wywodzące się od Vitis amurensis. Charakteryzują się bardzo wczesnym 
drewnieniem łozy, wysoką wytrzymałością na mróz, co umożliwia uprawę krzewów w formach 
piennych, bez konieczności okrywania na zimę. Wina i soki z owoców tych odmian są bardzo 
smaczne, bez obcego posmaku, jaki mają mieszańce z udziałem Vitis labrusca. 

Kilkunastoletni okres testowania nowych mieszańców, pozwolił wybrać odmiany najbardziej 
niezawodne w uprawie i jednocześnie o dostatecznie wysokich walorach użytkowych owoców. 

 
Rejony uprawy 
Rejon I to zachodnia i południowo-zachodnia część Polski, gdzie rzadziej występują zimy 

z minimalną temperaturą poniżej -25°C (województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz 
południowe części wielkopolskiego i łódzkiego). Rejon II - południowa i południowo-wschodnia część 
Polski, gdzie częściej występują mroźne zimy z minimalną temperaturą poniżej -25°C (województwa: 
małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz południowe części mazowieckiego i lubelskiego). 
Rejon III - pozostała część Polski, gdzie można uprawiać winorośl wyłącznie amatorsko, a jedynie na 
cieplejszych stanowiskach na nieco większą skalę (np. w gospodarstwach agroturystycznych). 

Bez względu na rejon, do nastawionej na zysk uprawy winorośli nadają się wyłącznie osło-
nięte, dobrze nasłonecznione i położone wyżej nad otaczający teren stoki wzgórz, o wystawie 
południowo-zachodniej, południowej lub, w mniejszym stopniu, południowo-wschodniej. W terenach 
podgórskich winnice towarowe można zakładać na działkach położonych nie wyżej niż 300 m n.p.m. 

 
Cel uprawy 
Uprawa profesjonalna (towarowa) ma na celu osiągnięcie zysku ze sprzedaży owoców, wina 

lub innych przetworów. Uwzględniając warunki klimatyczne Polski, cechy fenologiczne polecanych 
odmian oraz aktualną sytuację rynkową polowa uprawa towarowa może być w Polsce opłacalna 
w rejonach I i II w przypadku odmian przetwórczych, głównie na wino i soki. W nasadzeniach 
polowych na powierzchni powyżej 1 ha, powinny być uprawiane odmiany o wystarczającej 
wytrzymałości na mróz, które mogą być prowadzone w formie piennych krzewów. Uprawa 
półprofesjonalna, na niewielkich działkach, kilku lub nawet kilkunastu odmian, ma na celu osiąganie 
dodatkowych dochodów ze sprzedaży owoców lub wina we własnym gospodarstwie, najczęściej 
o profilu agroturystycznym. Podobnie, jak w uprawie amatorskiej (wyłącznie na własne potrzeby), 
uzasadnione jest tu okrywanie krzewów na zimę, co znacznie poszerza wybór odmian. 

Towarowa uprawa odmian deserowych, wielkoowocowych (bo tylko takie owoce można 
korzystnie sprzedać), może mieć w polskim klimacie sens ekonomiczny tylko pod osłonami, ponieważ 
odmiany te zbyt często zawodzą w uprawie polowej276. 
 Wybór odpowiednich odmian to bardzo ważne zagadnienie, decydujące o powodzeniu całego 
przedsięwzięcia. Wybierając odmiany do uprawy w ogrodzie należy brać pod uwagę: 

• odporność na choroby, 

 
275 R. Myśliwiec, Winorośl w ogrodzie, PWRiL, Warszawa 2006, s.10. 
276 R. Myśliwiec, Uprawa…, dz. cyt., s. 30-31. 
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• wytrzymałość na mróz, 
• płodność i niezawodność w plonowaniu, 
• wartość użytkową owoców, 
• wartość dekoracyjną krzewów w przypadku uprawy do celów dekoracyjnych277. 
 

Spośród wszystkich odmian, autor skoncentruje się na kilkunastu wybranych, które 
R. Myśliwiec – doświadczony producent winorośli i wina z Jasła, do uprawy w polskich warunkach 
szczególnie poleca. Są to: 

ODMIANY DESEROWE  
W krajach, w których winorośl uprawiana się na skalę towarową, odmiany deserowe (inaczej: 

konsumpcyjne, stołowe) stanowią zaledwie kilka procent całkowitej produkcji (zdj. 14).  
Agat Doński - odmiana hodowli rosyjskiej do uprawy polowej. Pora dojrzewania owoców 

wczesna, zazwyczaj druga dekada września. Grona duże, wyrównanej wielkości, stożkowate, czasem 
rozgałęzione, średnio zwarte lub luźne, o mocnej szypule. Jagody duże, kuliste, granatowe. Miąższ 
zwarty, mięsisty, bez wyraźnego aromatu. Plenność bardzo wysoka. Wytrzymuje na mrozie do -25°C. 
Odporność na choroby średnio wysoka. 

Alden - odmiana do uprawy polowej. Grona średniej wielkości do dużych, średnio zwarte lub 
luźne. Jagody duże, kulisto-elipsoidalne, czerwono-granatowe z popielatym nalotem woskowym na 
powierzchni. Wzrost krzewów bardzo silny. Plenność wysoka. Odporność na choroby średnia. Krzewy 
wytrzymują mrozy do ok. -25°C. Ze względu na późną porę dojrzewania owoców (początek 
października), Alden powinien być uprawiany w najcieplejszych lokalizacjach.  

Arkadia (syn. Nastia) - odmiana hodowli ukraińskiej. Pora dojrzewania owoców wczesna. 
Grona duże, średnio zwarte. Jagody duże, o jajowatym kształcie, żółtawe. Miąższ zwarty, mięsisty, 
bardzo smaczny. Plenność wysoka. Wytrzymałość na mróz i odporność na choroby grzybowe pod-
wyższona w stosunku do odmian winorośli europejskiej. Jedna z najlepszych odmian do uprawy pod 
osłonami. W uprawie polowej wymaga starannej pielęgnacji oraz okrywania krzewów na zimę278.  

Einset Seedless - beznasienna odmiana amerykańska. Pora dojrzewania owoców wczesna. 
Odporność krzewów na choroby grzybowe średnio wysoka. Krzewy są najbardziej podatne na 
mączniaka rzekomego. Odmiana najbardziej wytrzymała na przemarzanie wśród odmian 
beznasiennych. Wytrzymuje mrozy do ok. -27°C. Grona średniej wielkości stożkowato-cylindryczne. 
Jagody kuliste, średnicy ok. 15 mm, jasnoczerwone. Plenność krzewów średnio wysoka. Miąższ 
soczysty, bardzo słodki, smaczny, z wyraźnym posmakiem truskawkowo-malinowym. Krzewy rosną 
silnie i nadają się do wyprowadzania wysokich form. 

Kodrianka - odmiana hodowli mołdawskiej. Pora dojrzewania owoców wczesna. Grona duże, 
stożkowate, dobrze wypełnione. W uprawie pod osłonami grona bardzo duże, o masie często prze-
kraczającej 1 kg. Jagody duże, jajowate, granatowe. Skórka mocna, miąższ zwarty, bardzo smaczny. 
Dobrze zdrewniałe pędy wytrzymują mrozy do -20°C. Odporność na choroby podwyższona. Pod 
osłonami owoce mogą być porażane przez szarą pleśń. W uprawie polowej wymaga najcieplejszych 
stanowisk. Bardzo dobra do uprawy pod osłonami, gdzie odznacza się bardzo dużą plennością 
i atrakcyjnymi, dużymi owocami.  

Kristaly - mieszaniec złożony hodowli węgierskiej. Owoce dojrzewają bardzo wcześnie, 
często już w sierpniu. Jest to jedna z najwcześniejszych odmian. Grona średniej wielkości, średnio 
zwarte. Jagody również średniej wielkości, kuliste, żółtawe. Miąższ zwarty, słodki, bardzo smaczny. 
Plenność wysoka. Odmiana o wysokiej odporności na przemarzanie. Krzewy wykazują także dość wy-
soką odporność na mączniaka rzekomego, ale owoce mogą być porażane szarą pleśnią. Odmiana 
użytkowana najczęściej jako deserowa. Wino średniej jakości, głównie ze względu na niską zawartość 
kwasów organicznych, niższy ekstrakt i mało wyraźny aromat. 

 
277 R. Myśliwiec, Winorośl w…, dz. cyt., s. 19. 
278 R. Myśliwiec, Uprawa i możliwości…, dz. cyt., s. 73-74. 



ODMIANY DESEROWE 
 

 
 

  
 

    
 

    
 
 

Zdjęcie 14. Deserowe odmiany winorośli279

 
Palatina (syn. Prim) - odmiana mieszańcowa pochodzenia węgierskiego, znana od dość dawna 

w Polsce pod nazwą Prim. Pora dojrzewania owoców wczesna, na ciepłych stanowiskach - pierwsza 
dekada września. Plenność wysoka. Grona średniej wielkości do dużych, stożkowato-cylindryczne, 
średnio zwarte lub luźne. Jagody przeważnie średniej wielkości, prawie kuliste, ciemnożółte. Miąższ 
                                                 
279 http://www.winnica.golesz.pl/ z dnia 3.05.08 
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zwarty, smaczny, aromat delikatnie muskatowy. Wytrzymałość na mróz do -20°C. Odporność na 
choroby podwyższona. Do uprawy polowej w najcieplejszych lokalizacjach lub pod osłony280. 

Perła Zali - popularny na Węgrzech mieszaniec złożony. Owoce dojrzewają wcześnie, 
przeważnie w pierwszej dekadzie września. Grona dosyć duże, stożkowate, często rozgałęzione, luźne. 
Jagody średniej wielkości, kulisto-elipsoidalne, żółtozielone. Ze względu na defekt zapylania, jagody 
są często zdrobniałe, o różnej średnicy. Miąższ zwarty, chrupiący, smaczny, często ze słabym 
muskatowym posmakiem. Wzrost krzewów silny. Plenność dobra. Odporność na choroby grzybowe 
średnio wysoka - ochrona nie zawsze jest konieczna. Wytrzymuje mrozy do -22°C. W zacisznych 
miejscach, w ciepłych rejonach Polski, krzewy nie muszą być okrywane na zimę.  

V. 68021 - selekcja kanadyjska o wczesnej porze dojrzewania owoców. Wzrost krzewów 
bardzo silny, plenność wysoka. Grona średniej wielkości do dużych, luźne. Jagody duże, kulisto-
elipsoidalne, jasnoróżowe, słodkie, smaczne, ze słabym posmakiem labrusca. Odporność na mróz 
wysoka (do -26°C). Dość podatna na mączniaka rzekomego. W najcieplejszych rejonach Polski może 
być uprawiana również w wyższych formach, bez okrywania krzewów na zimę.  

Wostorg - mieszaniec złożony hodowli rosyjskiej pochodzący od tych samych rodziców co 
Agat Doński. Pora dojrzewania owoców bardzo wczesna, czasem nawet sierpień. Plenność dobra. 
Grona średniej wielkości do dużych, stożkowate, rozgałęzione, luźne. Jagody średniej wielkości do du-
żych, kulisto-elipsoidalne, zielono-jasnożółte z brązową opalenizną od nasłonecznionej strony. Miąższ 
średnio zwarty, smaczny, ze słabym muskatowym posmakiem. Wytrzymuje mrozy ok. -25°C. 
Odporność na choroby podwyższona, z dala od źródeł infekcji, możliwa uprawa bez zabiegów 
chemicznych. Odmiana silnie atakowana przez przędziorki. Do wykorzystania w uprawie polowej 
w najcieplejszych lokalizacjach, lub pod osłonami281. 

 
ODMIANY NA BIAŁE WINA 
Białe wina mogą powstawać zarówno z odmian winogron o jasnym kolorze, jak również 

o granatowym kolorze (zdj. 15). W polskich warunkach zaleca się następujące odmiany na białe wina: 
Aurora (syn. Seibel 5279) - klasyczny mieszaniec francusko-amerykański. Odmiana 

sprawdzona w polskim klimacie. Owoce dojrzewają w pierwszej dekadzie września. Grona średniej 
wielkości, cylindrycznie wydłużone, lekko zwarte lub luźne. Jagody średniej wielkości, kuliste, 
białawo-zielone z różowym rumieńcem. Miąższ soczysty, słodki, bez wyraźnego aromatu. Odmiana 
bardzo plenna i mało wrażliwa na złe warunki glebowe, nie lubi jednak gleb zbyt mocno 
zwapnowanych. Na choroby grzybowe wystarczająco odporna. Wytrzymuje mrozy do -28°C. Wino 
średniej jakości, przydatne do kupażowania z innymi winami o wyraźniejszym aromacie. 

Bianca - odmiana przerobowa z grupy mieszańców złożonych, wyhodowana na Węgrzech. 
Owoce dojrzewają w drugiej połowie września. Przetrzymywane na krzewach zyskują na smaku 
i gromadzą znaczne ilości cukru. Grona i jagody żółtozielone. Miąższ zwarty, aromatyczny, słodki, 
o bardzo przyjemnym smaku. Odmiana odporna na choroby grzybowe, w przeciętne lata nie wymaga 
chemicznej ochrony. Wytrzymałość na mróz do -25°C. Odmiana warta rozpowszechnienia282.  

Hibernal - stosunkowo nowy mieszaniec złożony hodowli niemieckiej. Krzyżówka znanej 
odmiany Riesling Reński. Wzrost krzewów umiarkowanie silny, wyrównany i niesprzyjający 
zagęszczaniu. Plenność krzewów wysoka. Pędy drewnieją bardzo dobrze i bez większych uszkodzeń 
znoszą mróz do -25°C. Odporność na choroby grzybowe średnio wysoka - mogą wystąpić objawy 
mączniaka rzekomego. Pora dojrzewania owoców dość późna, zbiór na wino w październiku, najlepiej 
przed spodziewanymi przymrozkami. Pomimo późniejszej pory dojrzewania, w owocach gromadzi się 
dużo cukru, w cieplejsze lata powyżej 20%. Owoce średniej wielkości, jasnozielone, grona zwarte. 
Wino bardzo dobrej jakości, o wysokim ekstrakcie i bardzo przyjemnym aromacie. Bardzo dobra 
odmiana przerobowa, ale ze względu na późną porę dojrzewania owoców, do wykorzystania 
w najcieplejszych rejonach Polski. 

 
280 R. Myśliwiec, Uprawa i możliwości…, dz. cyt., s. 73-74. 
281 Tamże, s. 73-74. 
282 Tamże, s. 73-74. 
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Zdjęcie 15. Odmiany na białe wina283

                                                 
283 http://www.winnica.golesz.pl/ z dnia 3.05.08 
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Jutrzenka - odmiana polska, otrzymana w winnicy „Golesz” w Jaśle. Wzrost krzewów 
umiarkowanie silny, wyrównany. Plenność wysoka bez względu na rodzaj cięcia i sposób formowania. 
Drewnienie łozy wczesne. W okresie głębokiego spoczynku zimowego krzewy bez większych 
uszkodzeń znoszą spadki temperatury do -25°C. Objawy porażenia mączniakiem rzekomym występują 
tylko w wyjątkowo niekorzystnych warunkach. Pora dojrzewania owoców średnio wczesna - druga 
połowa września. Grona średniej wielkości o przeciętnej masie ok. 200 g, stożkowato-cylindryczne, 
średnio zwarte. Jagody średniej wielkości (16-18 mm), kuliste, żółtozielone. Miąższ lekko zwarty, 
smaczny, o bardzo intensywnym aromacie świeżej mięty i liści czarnej porzeczki. Owoce Jutrzenki 
stanowią wartościowy surowiec do wyrobu win likierowych oraz w pracach kiperskich - do 
aromatyzowania win neutralnych.  

Muskat Odeski (Odesskij) - odmiana mieszańcowa pochodzenia ukraińskiego. Pora 
dojrzewania owoców wczesna do średnio wczesnej, zbiór na wino w cieplejszych rejonach kraju 
w połowie września. Grona średniej wielkości, lub małe, często rozgałęzione, luźne. Jagody średniej 
wielkości, kuliste, żółtawe. Miąższ soczysty, słodki, bardzo smaczny, o wyraźnym muskatowym 
posmaku i aromacie. Plenność średnia. Wytrzymałość na mróz do -23°C. Odporność na choroby 
wysoka, możliwa uprawa bez ochrony chemicznej. Typowa odmiana przerobowa o wysokiej 
wydajności moszczu. Owoce są doskonałym surowcem, zwłaszcza na soki. Wino bardzo dobrej 
jakości. 

Seyval Blanc (syn. Seyve Villard 5-276) - mieszaniec francusko-amerykański, użytkowany 
głównie do wyrobu wina. Pora dojrzewania owoców średnio późna, przeważnie przełom września 
i października. Grona średniej wielkości lub duże, stożkowato-cylindryczne, często z bocznym skrzy-
dełkiem, zwarte. Jagody średniej wielkości, kuliste, jasnozielone. Miąższ soczysty, winno-słodki, dość 
smaczny. Odporność na choroby grzybowe wysoka. Wytrzymuje mróz do ok. -26°C. Wzrost krzewów 
średnio silny. Plenność bardzo wysoka. W uprawie tej odmiany ważne jest nasłonecznienie i zaciszne 
stanowisko uprawy, ze względu na późniejszą porę dojrzewania owoców. Wino dobrej jakości, 
o wysokim ekstrakcie i podwyższonej zawartości kwasów organicznych.  

Sibera - nowy mieszaniec złożony z udziałem winorośli amurskiej, hodowli czesko-
niemieckiej. Pora dojrzewania owoców średnio wczesna do średnio późnej, zbiór na wino na 
przełomie września i października. Wzrost krzewów silny. Pędy zaczynają drewnieć bardzo wcześnie 
i drewnieją na całej długości już na początku września. Plenność krzewów wysoka, niezależnie od 
sposobu cięcia i formowania. W formach szpalerowych można stosować cięcie długie lub średnio 
długie. Odmiana o znacznej wytrzymałości na mróz - bez większych szkód znosi mrozy do -26°C. 
Odmiana o wysokiej odporności na mączniaka rzekomego oraz na szarą pleśń, ale podatna na 
mączniaka prawdziwego. Owoce średniej wielkości, w pełnej dojrzałości jasno-zielonkawe 
z wyraźnym woskowym nalotem na powierzchni. Wino bardzo dobrej jakości. 

Swenson Red - rozpowszechniony w Polsce klasyczny mieszaniec amerykański. Owoce 
dojrzewają średnio wcześnie, począwszy od drugiej dekady września. Grona średniej wielkości, 
cylindrycznie wydłużone, średnio zwarte lub luźno, często mocno „przestrzelone” z powodu 
osypywania się zawiązków jagód. Jagody średniej wielkości, kulisto-spłaszczone, purpurowo-różowe 
lub czerwone z niebieskawym nalotem woskowym. Miąższ mięsisto-soczysty, winno-słodki, smaczny, 
z malinowo-truskawkowym posmakiem. Krzewy odporne na choroby grzybowe z wyjątkiem 
mączniaka rzekomego - zazwyczaj są konieczne 2-3 opryski. Wytrzymują mrozy w granicach -30°C. 
Wzrost krzewów bardzo silny. Bardzo dobra odmiana deserowa. Dość trudna w uprawie ze względu 
na złe zawiązywanie owoców. Aby ten defekt naprawić należy stosować wysokie formowanie 
krzewów, intensywne nawożenie obornikiem i bezpośrednio przed kwitnieniem przycinać wierzchołki 
wszystkich latorośli. Powoduje to lepsze odżywianie kwiatostanów i zawiązki nie osypują się. 
W uprawie szpalerowej należy stosować rusztowania typu Y lub T w rozstawie 3,0 x 1,0 m. Z owoców 
Swensona można zrobić bardzo dobrej jakości, słodkie wino likierowe (wzmacniane). Na wina wy-
trawne odmiana mniej się nadaje284. 

 
284 R. Myśliwiec, Uprawa i możliwości…, dz. cyt., s. 74-75. 



ODMIANY NA CZERWONE WINA 
Czerwone wina należą do najpopularniejszych, z zarazem najzdrowszych trunków świata 

(w umiarkowanych ilościach). Spośród wszystkich czerwonych odmian winorośli (zdj. 16), do 
produkcji czerwonego wina w polskich warunkach szczególnie poleca się następujące odmiany: 

Cascade - (syn. Seibel 13053) - znany w Polsce od dawna mieszaniec francusko-amerykański, 
odpowiednik Aurory w grupie odmian na czerwone wino. Krzewy rosną umiarkowanie silnie, wydając 
liczne pędy i mają skłonność do zagęszczania. Należy stosować cięcie raczej krótkie i formę 
Casenave’a. Plenność krzewów wysoka. Pora dojrzewania owoców wczesna - zbiór na wino w drugiej 
połowie września. Krzewy znoszą mrozy do ok. -28°C i są zupełnie odporne na choroby grzybowe. 
Owoce czarno-fioletowe, miąższ soczysty, sok słabo barwiący. Wino lekkiego typu 
o zharmonizowanym smaku i niezbyt wyraźnym aromacie. Odmiana mało wymagająca, łatwa 
w uprawie. 

 
ODMIANY NA CZERWONE WINA 

 

  
 

   
 

Zdjęcie 16. Odmiany na czerwone wina285

 
Leon Millot - mutant odmiany Marechal Foch hodowli francuskiej. Wzrost krzewów bardzo 

silny. Zalecane formowanie wysokie, przestrzenne (typ rusztowania w kształcie litery Y lub T). Cięcie 
średniej długości. Plenność krzewów wysoka, ale zazwyczaj niższa od Marechal Foch. Pędy drewnieją 
dobrze i znoszą bez większych uszkodzeń mrozy do -28°C. Odmiana w znacznym stopniu odporna na 

                                                 
285 http://www.winnica.golesz.pl/ z dnia 3.05.08 

 79



 80 

                                                

choroby grzybowe, chociaż w wyjątkowo niekorzystnych warunkach może być atakowana przez 
mączniaka rzekomego. W przypadku silnie zagęszczonych krzewów owoce mogą być także porażane 
przez szarą pleśń. Pora dojrzewania owoców średnio wczesna, zazwyczaj w trzeciej dekadzie 
września. Grona małe, zwarte. Jagody małe, czarno-fioletowe. Zawartość cukru w moszczu 
w zależności od warunków pogodowych w danym roku w granicach 16-20%. Moszcz bardzo 
smaczny, najsmaczniejszy spośród odmian polecanych na czerwone wina. Wino średniej jakości, 
o umiarkowanej zawartości czerwonego barwnika, zbyt niskiej kwasowości, lżejsze od Marechal 
Foch286. 

Marechal Foch - klasyczny mieszaniec francusko-amerykański. Wzrost krzewów bardzo silny 
ze skłonnością do zagęszczania. Wymaga form wyższych na wysokim pniu, najlepiej na rusztowaniu 
typu Y lub T. Wymaga cięcia raczej krótszego. Owoce drobne, czarno-fioletowe, dojrzewają w trzeciej 
dekadzie września. Plenność krzewów i zawartość cukru w owocach wysoka, zazwyczaj wyższa od 
podobnej Leon Millot. Odmiana wykazuje bardzo wysoką odporność na choroby grzybowe 
i w przeciętne lata nie wymaga ochrony chemicznej. Bez większych uszkodzeń krzewy znoszą mrozy 
dochodzące do -30°C. Wino brunatno-czerwonej barwy, o podobnym aromacie do Leon Millot, ale 
pełniejsze w smaku i o wystarczającej zawartości kwasów organicznych. Nadaje się do leżakowania 
w beczce - przypomina wtedy burgundzkie gatunkowe wina. 

Regent - nowa niemiecka odmiana na dobrej jakości czerwone wino. Wzrost krzewów średnio 
silny, plenność wysoka. Polecane formy to jednoramienny sznur Guyota lub sznur stały. Pora dojrze-
wania owoców średnio wczesna do średnio późnej (początek października). Owoce średniej wielkości, 
średnio zwarte, granatowe. Odporność krzewów na choroby grzybowe wyraźnie podwyższona 
w stosunku do większości odmian winorośli właściwej. Wytrzymałość krzewów na mróz w okresie 
głębokiego spoczynku zimowego do -24°C. Wino bardzo dobrej jakości, o wyraźnej czerwonej barwie 
i raczej niskiej zawartości garbników, łagodne w smaku, lekkie, owocowe.  

Rondo - nowa odmiana niemiecka na czerwone wino. Wzrost krzewów umiarkowanie silny. 
Plenność wysoka. Polecana forma Casenave’a lub jednoramienna forma Guyota. Łoza zaczyna 
drewnieć bardzo wcześnie i drewnieje na całej długości. W fazie głębokiego spoczynku zimowego 
krzewy znoszą bez większych szkód mrozy do -22°C. Wcześniej rozpoczynają wegetację i dlatego 
mogą być częściej uszkadzane przez spóźnione przymrozki wiosenne. Odporność na choroby 
grzybowe podwyższona, ale w warunkach silnej infekcji mączniaka rzekomego ochrona jest 
konieczna. W warunkach wysokiej wilgotności, na owocach może wystąpić również szara pleśń. Pora 
dojrzewania owoców wczesna, zbiór na wino w drugiej lub najpóźniej w trzeciej dekadzie września. 
Owoce średniej wielkości, granatowe. W dobrze dojrzałych owocach sok słabo barwiący. Większość 
czerwonego barwnika zawarta jest jednak w skórce. Wino dobrej jakości, o dość intensywnej, rubino-
wej barwie, dobrym ekstrakcie i niewielkiej zawartości garbników oraz kwasów organicznych. Lekkie 
wino, podobne do Pinot Noir, ale bardziej owocowe i łagodniejsze287. 

 

3.3 Uprawa winorośli w gospodarstwach agroturystycznych 
 
Winnica w gruncie, uprawa odmian deserowych pod folią – oto, co może dać dodatkowe 

dochody i satysfakcję właścicielowi gospodarstwa agroturystycznego. O tym, że tak jest, wiedzą 
właściciele podobnych gospodarstw w wielu krajach. Świadomość znaczenia uprawy winorośli 
zaczyna docierać również do naszych rolników. Problem polega na tym, że w Polsce nie ma zbyt wielu 
gospodarstw agroturystycznych o takim profilu, które mogłyby stanowić wzorzec dla tego rodzaju 
przedsięwzięć. Brak wiedzy rodzi wśród rolników nieufność do rozwoju nowych kierunków288. 

Znaczenie uprawy winorośli w gospodarstwach agroturystycznych często przewija się przy 
okazji omawiania innych tematów związanych z uprawą tej rośliny. Pozyskanie cennych owoców 
przeznaczonych zarówno do bezpośredniej konsumpcji, jak i na przetwory, to najważniejsze powody 

 
286 R. Myśliwiec, Uprawa i możliwości…, dz. cyt., s. 74-75. 
287 Tamże, s. 75-76. 
288 L. Telatyński, A. Sokołowski, Winorośl w gospodarstwie agroturystycznym, DWODR, Chojnów 2003, s. 16. 
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uprawy winorośli. Istnieje szeroka gama rozmaitych przetworów, które można wyrabiać 
z winogron289. Jednak podstawowym produktem wytwarzanym z winogron powinno być wino. Nic 
tak nie zainteresuje turystów, jak trunek wyprodukowany w piwnicy gospodarza z winogron 
zebranych w jego winnicy. W naszym kraju, jak na razie, jest to rzecz nowa i na pewno zaciekawi 
każdego przybysza, nawet z zagranicy290.  
 Propozycją dla gospodarstw, zamierzających uprawiać deserowe odmiany pod osłonami oraz 
z planowaną większą liczbą gości, może być tunel o wymiarach 30 x 7,2 m, położony w kierunku 
północ-południe. W takim obiekcie mieści się 5 rzędów po 24 krzewy, w sumie 120 krzewów. 
Zalecaną formą byłby dwuramienny sznur Guyota na podwójnym pniu. Przy planowanym okrywaniu 
krzewów przy ziemi, bardziej odpowiednią formą jest tzw. skośny sznur. Biorąc pod uwagę silniejszy 
wzrost krzewów pod folią, należy posadzić sadzonki szczepione na podkładce skarlającej, np. Vitis 
riparia Gloire de Montpellier (syn. Portalis). Będzie ona zabezpieczeniem przed groźnym 
szkodnikiem - filokserą wińcem. By wydłużyć okres zbioru owoców, warto posadzić kilka odmian 
dojrzewających o różnych porach.  
 Do uprawy pod osłonami zalecane są odporniejsze niż Vitis vinifera, najnowszej generacji 
mieszańce złożone. W niczym nie ustępują najlepszym odmianom deserowym europejskiej winorośli, 
a często przewyższają odpornością na groźne choroby grzybowe. Przy starannie dobranej agrotechnice 
większość uprawianych odmian nie będzie wymagała stosowania chemii. Trzeba jednak unikać 
przenawożenia azotem i zbytniego zagęszczenia krzewów. Wszystkie opadłe liście wraz z resztkami 
pędów po cięciu należy usunąć z tunelu i spalić. Na każdej z latorośli powinno się pozostawić 
wyłącznie jedno grono. Najwyższą wartość konsumpcyjną i handlową mają jasne owoce odmian: 
Regina, Arkadia i Frumoasa Albae.  
 Najwcześniejszą z nich jest Arkadia, natomiast najpóźniejszą Frumoasa Albae. 
Z ciemnoowocowych odmian warto zwrócić uwagę na Kodriankę. Z innych odmian o jasnych 
owocach można również polecić: Prim, Wostorg i Muskat Letni. Można również próbować uprawy 
deserowych odmian w odkrytym gruncie, niestety z gorszym wynikiem, należy do tego celu 
wykorzystać odmiany odporniejsze na przemarzanie i o mniejszych wymaganiach termicznych, np.: 
Festivee, Alden, Kristaly, V 68021, a także odmianę beznasienną Einset Seedless291.  
 Wybór odmian zawsze jednak będzie zależeć od rejonu uprawy, warunków klimatycznych 
i czy krzewy okrywane będą na zimę. Niestety deserowe odmiany, zwłaszcza te wielkoowocowe, 
należą do najbardziej wrażliwych. W najcieplejszych rejonach naszego kraju, na najlepszych 
stanowiskach, z powodzeniem mogą być uprawiane w odkrytym gruncie nawet wrażliwsze 
wielkoowocowe odmiany. W rejonach o mniej korzystnych warunkach klimatycznych winorośl 
powinno się uprawiać w szklarniach i tunelach foliowych.  
 Spośród starszych, od dawna znanych w Polsce mieszańców z hodowli francuskiej, warto 
polecić odmianę Seyval Blanc. To najbardziej „bezpieczna” odmiana w uprawie. Równie smaczne 
wino, bez dodatkowego uszlachetniania, uzyskać można z owoców odmian: Bianca oraz Sibera. Na 
wytrawne lub słodsze wina białe doskonałym surowcem są odmiany Muskat Odesskij. Natomiast na 
wytrawne wina jakościowe znakomicie nadaje się Hibernal. Odmiana ta charakteryzuje się dość późną 
porą dojrzewania owoców, zalecana tylko w najcieplejszych rejonach kraju. W polskim klimacie 
doskonałe czerwone wina otrzymać można z owoców odmian Wiszniewyj Rannij i Rondo. 
W warunkach najmniej korzystnych dla winorośli, na niewielką skalę, można wykorzystywać starsze, 
mniej szlachetne odmiany: Cascade i Aurora292. 

W domowych warunkach, w zależności od życzeń naszych gości, można wyrabiać różne 
rodzaje win. Dla przykładu, domowe wina można wzbogacać i dowolnie komponować poprzez 
dodawanie rozmaitych ziół, miodu itp. Wino można także podawać w innej postaci - w zimie jako 
doskonały, aromatyczny grzaniec, bądź w lecie jako chłodzący i orzeźwiający koktajl.  

Drugim, bardzo istotnym produktem powinny być soki. Podobnie jak wino, soki także można 
podawać w zależności od pory roku, pory dnia, gustów konsumentów, czy nawet zaleceń lekarza. 

 
289 http://www.ekonatura.org/users/artykuly_detal.php?id_modul=14&id=963 z dnia 3.05.08 
290 L. Telatyński, A. Sokołowski, Winorośl…, dz. cyt., s. 17. 
291 http://www.winnica.golesz.pl/ z dnia 3.05.08 
292 Tamże 
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Należy pamiętać o prawidłowym sposobie przechowywania, jako produkty pasteryzowane. W krajach 
bałkańskich liście winogron, podobnie jak u nas liście kapusty, wykorzystywane są do robienia 
gołąbków. Innymi, równie cennymi produktami, mogą być oleje z pestek winogron, czy octy winne293. 
Najnowsze wyniki amerykańskich badań wskazują, że wyciąg z pestek winogron skutecznie obniża 
ciśnienie krwi i dlatego może pomóc w leczeniu nadciśnienia294. 

Nie są to jedyne korzyści, jakie może nam dać posiadana winnica, czy uprawa winorośli 
w obrębie posesji. Krzewy stanowią także piękną ozdobę, ocieniając budowle, budynki czy 
ogrodzenia295.  

 

3.4 Najsłynniejsze polskie winnice 
 
W Polsce łączna powierzchnia winnic wynosi blisko 300 hektarów. Według Polskiego 

Instytutu Winorośli i Wina uprawy winorośli docelowo powinny zajmować około  
13 tys. hektarów, tak by zaspokoić krajowe potrzeby296. 
 W naszym kraju uprawa winorośli wciąż znajduje się na poziomie półprofesjonalnym, oznacza 
to, że średnia powierzchnia winnicy zajmuje ok. 1 hektara. Według Instytutu, odpowiednimi 
warunkami naturalnymi oraz historyczną tradycją uprawy winorośli dysponują głównie województwa: 
podkarpackie, lubuskie, małopolskie i dolnośląskie. Na terenie Polski istnieje już około 300 
profesjonalnych i półprofesjonalnych winnic, które produkują w większości wina białe, najczęściej 
z odmian: Pinot Noir, Cascade, Rondo i Regent297. 
 Wędrówkę po najsłynniejszych polskich winnicach rozpoczniemy od województwa 
lubuskiego. Spośród wszystkich lubuskich winnic do największych, a zarazem do najsłynniejszych 
należą: 

• Winnica „Stara Winna Góra” – państwa Danuty i Marka Krojcigów, 
• Winnica „Kinga” – państwa Haliny i Wojciecha Kowalewskich, 
• Winnica „Na Leśnej Polanie” – państwa Małgorzaty i Jarosława Lewandowskich. 
 
 Winnica „Stara Winna Góra” (zdj. 17) - Danuty i Marka Krojcigów w Górzykowie 
 Gospodarstwo Winiarskie Górzykowo – „Stara Winna Góra” zostało założone w 1996 roku, na 

południowych skłonach opadających ku Pradolinie Odry. Górzykowo położone jest przy starym szlaku 
handlowym na prawym brzegu Odry nieopodal Sulechowa. Można tam dopłynąć jachtem, a wkrótce 
także statkami żeglugi śródlądowej i zaokrętować się w odbudowanym Starym Porcie. Niezwykłe 
walory tego miejsca skłoniły w roku 1996 rodzinę Krojcigów do założenia plantacji i uprawy winnych 
krzewów, a w późniejszym czasie do zbudowania winiarni, a także stałego wzbogacania w różnych 
zakątkach świata wiedzy związanej z procesem winifikacji.  

Obecnie w winnicy wytwarzane jest wino gronowe z upraw własnych. Nie jest jeszcze 
produkowane w ilościach przemysłowych, ale chętnie próbowane przez przyjaciół, jak i przyjezdnych. 
„Riesling znad Pradoliny” został bardzo dobrze przyjęty przez Zielonogórzan i ponoć nie ma sobie 
równych. Jest także bardzo dobrze oceniany w Krainie Rieslinga w Riidesheim nad Renem. Dzisiejsza 
plantacja to 3,5 hektara nasadzeń. Odmiany, które „królują” na winnicy, to Riesling, Gewurztraminer, 
Regent oraz Pinot Noir. Plantacja regularnie się powiększa, ponieważ wiosną każdego roku 
przybywają nowe nasadzenia. Gospodarstwo zamierza wkrótce wprowadzić wino własnej produkcji na 
rynek, pod znakiem towarowym „Stara Winna Góra”298.  

 
293 http://www.ekonatura.org/users/artykuly_detal.php?id_modul=14&id=963 z dnia 3.05.08 
294 http://www.laboratoria.net/pl/modules.php?name=News&file=article&sid=2142 z dnia 9.06.08 
295 http://www.ekonatura.org/users/artykuly_detal.php?id_modul=14&id=963 z dnia 3.05.08 
296 http://www.wprost.pl/ar/124157/300-hektarow-winnic-w-Polsce/ z dnia 3.05.08 
297 Tamże 
298 P. Karwowski, Winnice z okolic Zielonej Góry, „Winiarz Zielonogórski”, nr 23, wrzesień 2007, s. 6. 



Winnica państwa Krojcigów posiada własną stronę internetową: www.winna-gora.pl 
 

  
Zdjęcie 17. Winnica „Stara Winna Góra” w Górzykowie299

 
Winnica „Kinga” - Haliny i Wojciecha Kowalewskich w Starej Wsi koło Nowej Soli. 

 Winnica państwa Kowalewskich została założona w roku 1985. Pierwsze 240 krzewów 
winorośli, odmiany Skarb Panonii (czyli węgierskiego złożonego mieszańca - Pięknej z Cegled 
i Królowej Winnic), zostało sprowadzonych ze szkółki winorośli spod Ostrowa Wielkopolskiego. 

Po trzech latach trwania przygody z winogronem plantacja rozrosła się do ośmiu tuneli 
foliowych z całkowitym nasadzeniem 2500 krzewów. Zbiory w zależności od roku wynosiły od 3 do 
7 ton owoców deserowych, które znajdowały coraz większe uznanie na lokalnym rynku. 
 W roku 1996 córka państwa Kowalewskich zajęła się, w ramach pracy dyplomowej w Liceum 
Plastycznym w Zielonej Górze, opracowaniem znaku firmowego, wystroju stoiska promocyjnego 
i firmowych gadżetów. Właśnie od jej imienia winnica przyjęła wówczas nazwę „Kinga”, która 
funkcjonuje do dzisiaj - chociaż tamta, pierwsza winnica, niestety już nie istnieje (zdj. 18).  
 

  
Zdjęcie 18. Właściciele Winnicy „Kinga” ze swoimi produktami300

 
 Katastrofalna powódź, która miała tu miejsce w pamiętnym roku 1997, doszczętnie zniszczyła 
młode nasadzenia. Winnica położona jest w miejscu niezbyt bezpiecznym – u podnóża wału 
przeciwpowodziowego. Rozlane wody Odry zatopiły ją, wraz z domem państwa Kowalewskich, na 
długie tygodnie. Potop przetrwał, niczym symbol, tylko jeden krzew. 

                                                 
299 http://www.winna-gora.pl/galeria,5# z dnia 2.05.08 
300 http://www.winnicakinga.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=45&page=view&catid=11 z dnia 2.05.08 
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 Jesienią tego samego roku winiarze nawiązali kontakt z Instytutem Winoroślowym 
w Kiszyniowie, stolicy Republiki Mołdawskiej. Wczesną wiosną roku następnego przywieźli stamtąd 
nowy materiał szkółkarski, składający się z nie tylko z wielu nowych, interesujących odmian 
deserowych, ale i z odmian moszczowych. Państwo Kowalewscy postanowili bowiem, że odtąd 
oprócz dostarczania świeżych winogron deserowych na rynek spróbują uruchomić produkcję własnego 
wina. 
 Aktualnie zbierają delikatesowe owoce deserowe z 2500 krzewów rosnących w tunelach, od 
dwóch lat wytwarzają też wino z 2000 krzewów odmian przemysłowych. Dotychczas gotowy produkt 
był przeznaczony dla przyjaciół i znajomych, ale powodzenie trunków spowodowało poważne 
zainteresowanie się winiarstwem młodego pokolenia, czyli córki Kingi Katarzyny Kowalewskiej-
Koziarskiej z mężem Robertem Koziarskim. Oprócz wina, winnica produkuje octy winne, kiszone 
liście winorośli, koreczki i sałatki winoroślowe. Drobne przetwórstwo dobrze się rozwija, stale 
powiększana jest także baza do produkcji wina. Milowym krokiem w historii winnicy „Kinga” stał się 
rok 2004. Dokupiono 1 hektar ziemi pod uprawę polową, z czego pół hektara zostało już obsadzone 
odmianami moszczowymi, w większości szczepami mołdawskimi, sprowadzonymi z Kiszyniowa301. 
 Obecnie powierzchnia winnicy wynosi 1,5 hektara. Gospodarstwo w ofercie posiada sadzonki 
ponad 40 odmian winorośli. Oprócz jakościowych win, winiarze zamierzają produkować wina 
kupażowe, widząc w tym drogę dla zaakcentowania indywidualnego smaku własnego wina. Produkty 
Państwa Kowalewskich zwyciężały w konkursach: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. „Wino gronowe” 
z Winnicy „Kinga” zostało wpisane w dniu 17 lutego 2006 r. na „Listę Produktów Tradycyjnych” 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w kategorii Napoje alkoholowe i bezalkoholowe, gdzie 
reprezentuje województwo lubuskie302. Winnica „Kinga” także posiada własną stronę internetową: 
ww.winnicakinga.pl 

 
 
 Winnica „Na Leśnej Polanie” (zdj. 19) - Małgorzaty i Jarosława Lewandowskich w Proczkach 
koło Zaboru. 
 Pierwsze krzewy zostały posadzone w 1999 roku na owoce i wino dla siebie i najbliższej 
rodziny. W uprawie wiele odmian, zarówno deserowych pod osłonami, jak i moszczowych. W szkółce 
20 odmian winorośli - to odmiany sadzone przed wojną w okolicach Zielonej Góry, a także wiele 
sprawdzonych odmian deserowych, które co roku cieszą się uznaniem na Zielonogórskich 
Targowiskach Winiarskich i w czasie Winobrania. Owoce sprzedawane są dla winiarzy amatorów na 
domową produkcję wina oraz do bezpośredniego spożycia. Wino wytwarzane jest w sposób 
tradycyjny. Przy uprawie winorośli stosuje się minimalne ilości środków ochrony roślin, a nawożenie 
jest naturalne. W perspektywie jest powiększenie produkcji wina i prowadzenie działalności 
agroturystycznej. Obecnie z udziałem państwa Lewandowskich powstaje spółka kilku osób, które 
zakładają dużą winnicę o powierzchni 5 ha303. 
 

  
Zdjęcie 19. Winogrona odmiany „mołdowa” w winnicy „Na Leśnej Polanie”304

                                                 
301 Z. Kraśko, Winnica Kinga, „Winiarz Zielonogórski”, nr 2, wrzesień 2004, s. 7. 
302 P. Karwowski, Winnice z okolic…, dz. cyt., s. 5. 
303 Tamże, s. 5. 
304 http://www.winiarze.zgora.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=38&page=view&catid  z dnia 2.05.08 

 84 



 
 Na uwagę zasługują również: 

• Winnica „Julia” – Państwa Małgorzaty i Romana Grad, 
• Winnica „Św. Jadwigi” – Mirosława Kuleby, 
• Winnica „Pałac Mierzęcin” - Jowity Banek i Łukasza Chrostowskiego. 

 
 
 Winnica „Julia” (zdj. 20) - Małgorzaty i Romana Grad w Starym Kisielinie koło Zielonej 
Góry. 
 Założona w 2004 roku. Powierzchnia 0,2 hektara. W uprawie 8 odmian. Przeważa Silvaner, 
Gewiirz-traminer, Dornfelder, Pinot Noir i Chrupka Biała. Część winnicy to zbiór lokalnych (niekiedy 
już pomnikowych, często uratowanych przed zniszczeniem) krzewów zebranych w starych rewirach 
winiarskich. Obecnie trwa budowa domku dla przyjmowania turystów. Właściciele dysponują terenem 
do powiększenia winnicy, planują także zbudować piwnicę305. 
  
Przykładowe wina: 

• Białe 2006 (ze szczepów lokalnych), 
• Czerwone 2006 (ze szczepów lokalnych)306. 

 
 

  
Zdjęcie 20. Winnica „Julia” w Starym Kisielinie307

 
 

 Winnica „Św. Jadwigi” ( zdj. 21) - Mirosława Kuleby w Świdnicy pod Zielona Górą. 
 Założona w 2000 roku. Powierzchnia docelowa 1,5 hektara. Jest położona na południowym 
skłonie Wału Zielonogórskiego, opadającym ku dolinie Śląskiej Ochli, na wysokości 145 m n.p.m. 
W głównej uprawie 5 odmian moszczowych: Silvaner, Traminer, Blauer Portugieser, Pinot Noir 
i Aurora. Będzie dosadzony Seyval Blanc.  
 Duża część winnicy to kolekcja ampelograficzna klonów lokalnych odmian klasycznych, 
zebranych w starych rewirach winiarskich i z przedwojennej winnicy wzorcowej oraz okazów pomni-
kowych, ratowanych przed zniszczeniem podczas prac ziemnych, na przykład przy budowie 
hipermarketów. Jest to ważny materiał genetyczny, gdyż krzewy te, rosnące na własnych korzeniach, 
przetrwały wiele lat bez właściwej ochrony. W tym procesie naturalnej selekcji mogły przeżyć tylko 
egzemplarze najcenniejsze. Mirosław Kuleba podjął się próby selekcji uzyskanego z nich materiału 
szkółkarskiego.  

                                                 
305 P. Karwowski, Winnice z okolic…, dz. cyt., s. 5. 
306 http://www.vinisfera.pl/wino,0,241,0,0,LPW,polskiewinnice.html z dnia 2.05.08 
307 http://www.winiarze.zgora.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=38&page=view&catid z dnia 2.05.08 
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 Właściciel jest autorem „Ampelografii Zielonej Góry” oraz redaktorem naczelnym czasopisma 
„Winiarz Zielonogórski”. 
 

  
Zdjęcie 21. Winnica „Św. Jadwigi” w Świdnicy308

 
  
 Winnica „Pałac Mierzęcin” (zdj. 22) - położona we wsi Mierzęcin, w północnej części 
województwa lubuskiego. 
 Przy Pałacu w Mierzęcinie powstała druga, pod względem wielkości winnica w Polsce, 
największa w województwie lubuskim. Plantacja utworzona została poprzez rozbudowę dotychczas 
istniejącej, 40-arowej winniczki. Do sadzenia wykorzystano specjalnie sprowadzoną z Niemiec 
sadzarkę do winorośli, wyposażoną w laserowy systemem naprowadzania, której wydajność sięga do 
16 000 sztuk sadzonek dziennie. Na całej powierzchni 6 ha, w rozstawie 2,2 x 1 m, posadzono 27000 
sztuk winorośli odmian: Pinot Gris, Pinot Noir, Chardonnay, Riesling, Kernling Traminer, Rondo 
i Regent. 
 

  
Zdjęcie 22. Winnica „Pałac Mierzęcin” 309

 
 W winnicy, w centralnej jej części, na przecięciu głównych dróg, ma powstać tradycyjny dla 
dawnej zielonogórskiej architektury regionu domek winiarski. Obiekt będzie pełnił rolę miejsca, 
w którym będzie można degustować wina w plenerze. Z tarasu widokowego rozpościera się widok nie 
tylko na całą winnicę, ale również na pobliskie jezioro, lasy, pola i pastwiska dla koni310.  
 Pałac w Mierzęcinie to także wysokiej klasy hotel, z profesjonalnym centrum konferencyjnym 
oraz wspaniałą kuchnią. W czerwcu 2007 roku w Pałacu odbyła się I edycja Międzynarodowej 
Konferencji Winiarskiej. Strona internetowa: www.palacmierzecin.pl 

                                                 
308 http://www.winiarze.zgora.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=51 z dnia 2.05.08 
309 http://www.palacmierzecin.pl/foto_duze.php?l0=23&l1=79&l2=36&j=pl&s=332&o=1192 z dnia 2.05.08 
310 Ł. Chrostowski, Winnica w Mierzęcinie, „Winiarz Zielonogórski”, nr 20, maj 2007, s. 8. 
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 Obecnie największą polską winnicą, o powierzchni 16,8 hektara oraz z 35 odmianami 
winorośli, jest założona w 2000 roku Winnica „Jaworek” (zdj. 23) - w Miękini pod Wrocławiem. 
Właścicielami są państwo Ewa i Lech Jaworek. 
 Początkowo winnica miała być przedsięwzięciem hobbystycznym. Szybko jednak okazało się, 
że uprawa winorośli jest zajęciem mocno wciągającym. Dzięki wielokrotnym podróżom do Francji, 
Niemiec oraz wsparciu krajowych winiarzy właściciel winnicy kupował kolejne odmiany winorośli 
i znacznie rozbudowywał winnicę, a zarazem całe swoje przedsiębiorstwo.  
 W winnicy znajduje się także szkółka, w której właściciele sami się zajmują szczepieniem 
sadzonek, głównie pochodzących z Francji, Niemiec i Austrii. Od 2004 roku państwo Jaworek sami 
przygotowują sadzonki z własnych upraw.  
 

  
Zdjęcie 23. Winnica „Jaworek” w Miękini pod Wrocławiem311

 
 Odwiedzający mogą skorzystać także z dodatkowych atrakcji, bowiem do dyspozycji znajdują 
się konie wielkopolskie i koniki polskie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Właściciele oferują kurs 
nauki jazdy konnej, a stajnia państwa Jaworek to zabytkowy obiekt z 1901 roku, będący częścią 
kompleksu przypałacowych obiektów312. 
 Winnica robi ogromne wrażenie. Widoki jak z filmu „Pod słońcem Toskanii”. Znajduje się tu 
także piwnica, w której w dębowych beczkach i butelkach leżakują kolejne roczniki. Białe wino 
z rieslinga znajduje się na wysokim, europejskim poziomie Dla umówionych wcześniej grup 
właściciele urządzają zwiedzanie winnicy z degustacją i poczęstunkiem313. Pełna oferta atrakcji 
znajduje się na stronie internetowej: www.winnicamiekinia.pl 
 
 Spośród wszystkich podkarpackich winnic, dwie zdecydowanie wyróżniają się wśród nich, są 
to: 

• Winnica „Golesz” w Jaśle, założyciel: Roman Myśliwiec, właściciel: Bartłomiej Myśliwiec, 
• Winnica „Jasiel” w Jareniówce pod Jasłem – Elwiry i Wiktora Szpak. 
Winnice te zostaną opisane w podrozdziale 3.6, z racji włączenia ich do proponowanego 

„Podkarpackiego Szlaku Winnic”. Nazwa „Podkarpacki Szlak Winnic” to autorska nazwa szlaku, 
stworzona przez autora pracy. Określenie to nigdy wcześniej nie pojawiło się w literaturze. 
 
 
 W miejscowości Podgórz, koło Kazimierza Dolnego nad Wisłą, w województwie lubelskim 
znajduje się Winnica „Pańska Góra” – Wojciecha Włodarczyka. 
 Winnica mieści się w centrum Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz Małopolskiego 
Przełomu Wisły. Założona została w 2002 roku, zajmuje południowo-zachodni stok wzniesienia, 
nazywanego Pańską Górą (150 m n.p.m.)314.  
                                                 
311 http://www.winnicepolskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=134 z dnia 2.05.08 
312 http://www.winnicamiekinia.pl/ z dnia 2.05.08 
313 A. Gabińska, Szampany spod Wrocławia, „Gazeta Wrocławska”, 19 października 2007, s. 15. 
314 http://www.vinisfera.pl/wina,234,244,0,0,F,news.html z dnia 2.05.08 
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 Posiadłość pana Włodarczyka w sumie liczy 3,5 hektara. Wisła z wpadającą do niej pod Pańską 
Górą rzeczką Chodelką, w połączeniu z wapienną skałą powodują, że winnica posiada niezwykłe, jak 
na tę szerokość geograficzną, warunki klimatyczne. W słońcu temperatura często wynosi +40°C, 
zarówno w miesiącach wiosennych, jak i letnich. Właściciel nie ma także większych kłopotów nawet 
z największymi mrozami. Biała skała hamuje wzrost krzewów (pod winorośl wyrąbywać trzeba doły 
łomami), a także powoduje chlorozę, która zazwyczaj ustępuje po 3-4 latach, zachowuje natomiast 
wilgoć z wysoką temperaturą, co nadaje winu mineralny charakter. Rośnie tu ponad 1,3 tys. krzewów 
trzynastu odmian (ostatnio posadzone: Riesling, Pinot Gris i Chardonnay).  
 Docelowo właściciel chciałby skupić się na produkcji jakościowych białych win, głównie 3-4 
odmianowych. Za 3 lata planowane są nasadzenia na całej planowanej dwuhektarowej winnicy – około 
10 tys. krzewów. Na dnie doliny powstaje duża piwnica oraz budynek winiarni, po zaadaptowaniu, 
mający służyć jako sezonowy lokal z lokalnymi przysmakami lubelskiego Powiśla: kozim serem 
i szparagami.  

Niektóre wina:
- Hibernal, rocznik 2006 – 15,5o, 
- Libera, rocznik 2006 – 11,2o 315. 
 
Liczba polskich winnic z roku na rok będzie się powiększać. Polski Instytut Winorośli i Wina 

szacuje, że w 2010 roku powierzchnia może sięgnąć nawet ponad 1000 hektarów.  
 

3.5 Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego 
 

Województwo podkarpackie utworzone zostało 1 stycznia 1999 r., z chwilą wejścia w życie 
ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego 
państwa (rys. 14). Województwo powstało z połączenia byłych województw: rzeszowskiego, 
przemyskiego i krośnieńskiego oraz włączenia do jego obszaru części tarnobrzeskiego 
i tarnowskiego316.  

 
Rysunek 14. Województwo podkarpackie na tle całego kraju317

Województwo podkarpackie jest jedenastym, co do wielkości województwem w kraju, zajmuje 
powierzchnię 17 844 km2, co stanowi 5,7% powierzchni Polski. Liczba ludności wynosi 2 mln, 97 tys., 
tj. 5,5% ludności kraju. Na 1 km2 przypadają 118,7 osoby (średnia w Polsce 124). Gęściej zaludniony 
jest podregion rzeszowsko-tarnobrzeski (północny), mniej - region krośnieńsko-przemyski 

                                                 
315 http://www.vinisfera.pl/wina,234,244,0,0,F,news.html z dnia 2.05.08 
316 http://epodkarpacie.com/index.php?page=podkarpackie z dnia 28.05.08 
317 Autor pracy z wykorzystaniem mapy konturowej [z:] http://www.ropam.com.pl/wielkopolskie.html z dnia 28.05.08 
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(południowy). W województwie podkarpackim ponad połowa mieszkańców nie osiągnęła jeszcze 
33 roku życia318.  

W skład województwa podkarpackiego wchodzi 21 powiatów ziemskich i 4 grodzkie. Ogółem 
na terenie Podkarpacia jest 158 gmin: 16 miejskich, 29 miejsko-wiejskich i 113 wiejskich. 
44 miejscowości ma prawa miejskie. Z pozostałych miejscowości 47 w przeszłości posiadało takie 
prawa, ale utraciło je z przyczyn ekonomicznych lub historycznych. Zachowała się w nich zabudowa 
z rynkiem jako centralnym placem miasta.  

Największe pod względem liczby mieszkańców powiaty to: rzeszowski – ziemski (166 tys.), 
mielecki (136 tys.), dębicki (134 tys.), jasielski (125 tys.), jarosławski (124 tys.) i stalowowolski 
(116 tys.).  

Największym miastem województwa jest jego stolica - Rzeszów. Do grona dużych 
podkarpackich miast należą także: Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica, 
Jarosław, Sanok i Jasło319.  

 

3.5.1 Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna 
 

Położenie geograficzne 
Województwo podkarpackie jest położone w Polsce Południowo-Wschodniej i graniczy ze 

Słowacją - na odcinku długości 134 km i z Ukrainą - na odcinku długości 236 km. Tym samym jest 
najdalej na południowy wschód wysuniętym województwem Polski. Co więcej, na górze Kremenaros 
(1 221 m n.p.m.) w Bieszczadach stykają się granice trzech państw: Polski, Słowacji i Ukrainy, 
i dlatego postawiono tutaj słup graniczny nr I. Można, więc powiedzieć, że w Podkarpackim zaczyna 
się Polska. Najbardziej skrajny południowy punkt Polski leży w Bieszczadach na górze Opołonek 
(44º00´N)320.  

Od północy i zachodu województwo sąsiaduje z województwami: lubelskim, świętokrzyskim 
i małopolskim. Północno-zachodnia granica podkarpackiego opiera się o największą polską rzekę – 
Wisłę. 

 

 Dostępność komunikacyjna 
  
 Do województwa podkarpackiego można dotrzeć korzystając z komunikacji drogowej, 
kolejowej i lotniczej. Z uwagi na powolne tempo budowy autostrad w Polsce, dojazd transportem 
drogowym jest uciążliwy i czasochłonny. Przyczyniają się do tego: wzrastający ruch drogowy, wąskie 
i o złej nawierzchni drogi, a ostatnio liczne modernizacje i remonty prowadzone, m.in. na drodze 
krajowej Nr 4 między Krakowem a Rzeszowem oraz drodze krajowej Nr 19 Lublin – Rzeszów. Do 
regionu można dojechać regularnymi liniami komunikacji autobusowej lub mikrobusowej z dużych 
ośrodków miejskich Polski takich, jak: Warszawa, Łódź czy Katowice oraz ze stolic sąsiednich 
województw, tj. z Krakowa, Kielc i Lublina321. 
 Dynamiczny rozwój ruchu kołowego wymagać będzie w okresie najbliższych kilku lat 
intensywnej poprawy i modernizacji, tak istniejącej sieci drogowej (co już ma miejsce), jak również 
budowy autostrady A4, biegnącej południem Polski, od zachodniej granicy kraju do granicy z Ukrainą. 

                                                 
318Na podstawie Strategii Rozwoju Turystyki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Polska Agencja 
Rozwoju Turystyki, Warszawa 2006, s. 25-27. 
319Tamże, s. 25-27. 
320Tamże, s. 25-27. 
321E. Borcz-Mac, J. Drupka, Analiza zasobów i możliwości rozwoju sektora turystyki w województwie podkarpackim, 
Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno 2007, s. 11-12. 
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Według planów rządowych odcinek autostrady doprowadzający ruch samochodowy z Krakowa do 
Rzeszowa ma zostać zbudowany do roku 2013. 
 Do regionu można dojechać transportem kolejowym ze wszystkich dużych ośrodków miejskich 
Polski. Umożliwia to zwłaszcza magistrala kolejowa biegnąca od zachodniej granicy Polski przez 
Wrocław, Katowice, Kraków do Przemyśla. Województwo posiada też bezpośrednie połączenia 
kolejowe, m.in. ze Szczecinem, Poznaniem, Gdańskiem, Warszawą i Łodzią. Poprawę dojazdów 
z centralnej Polski zapewnić może modernizacja trasy kolejowej Rzeszów – Sandomierz. Zbiorowy 
transport w zakresie komunikacji kolejowej, według ustalonych rozkładów jazdy, realizują Polskie 
Koleje Państwowe. 
 Szczególne znaczenie dla rozwoju przyjazdów do regionu (zwłaszcza z zagranicy) mają 
połączenia lotnicze. Lotnisko Rzeszów-Jasionka po modernizacji pasa startowego, spełnia europejskie 
standardy bezpieczeństwa w zakresie lądowania i startów dużych samolotów komunikacyjnych 
i transportowych. Na dynamiczny wzrost ruchu lotniczego zasadniczy wpływ wywarły usługi taniego 
przewoźnika – linii Ryanair322. 
 

3.5.2 Warunki klimatyczne i glebowe oraz stosunki wodne 
 
 Warunki klimatyczne 
 Klimat województwa podkarpackiego jest ściśle związany z ukształtowaniem powierzchni 
i podziałem fizjograficznym. Wyróżnić na tym obszarze można trzy zasadnicze rejony klimatyczne:  

• nizinny: obejmujący północną część województwa - Kotlina Sandomierska,  
• podgórski: obejmujący środkową część województwa - Pogórze Karpackie,  
• górski: obejmujący południową część województwa - Beskid Niski i Bieszczady323.  

 
          Dla każdej z tych krain geograficznych województwa klimat jest charakterystyczny, głównie 
z przewagą mas powietrza polarno–morskiego w części północnej i środkowej oraz polarno-
kontynentalnego w Karpatach. 
  Zalęgające nad terenem województwa masy powietrza są doskonale wietrzone poprzez silne 
oddziaływanie wiatrów przełęczowych, zwłaszcza z Przełęczy Dukielskiej oraz wiatrów fenowych 
z rejonu Tatr, których zasięg północny kończy się wewnątrz Kotliny Sandomierskiej. Występują tu na 
ogół długie, upalne lata ze średnią temperatura +18°C i niezbyt mroźne zimy z temperaturą –5°C.
 W okresach letnich temperatura często przekracza +25°C, a w okresach zimowych (dość 
krótkich), temperatura w Karpatach może spaść do ok. –30°C. 
 Największa ilość opadów występuje w rejonie Bieszczadów i wynosi ok. 1200 mm rocznie. 
Jest ona jednak silnie podsuszana poprzez oddziaływanie bardzo suchych mas powietrza płynących 
przełęczami z nad Niziny Węgierskiej. Suma opadów rocznych dla Kotliny Sandomierskiej wynosi 
średnio 600 mm rocznie. Okres wegetacyjny wynosi dla terenu województwa około 220 dni. 
 Śnieg utrzymuje się średnio 60–80 dni w roku, co stanowi ważny czynnik dla oferowania 
pobytów służących rekreacji narciarskiej324. 
 Powszechnie przyjmuje się, że towarowa uprawa winorośli jest możliwa wyłącznie na 
obszarach, które spełniają pewne minimalne kryteria klimatyczne. Te graniczne parametry dotyczą 
przede wszystkim warunków termicznych i wynoszą: 

• średnia temperatura roczna: 8°C, 
• średnia temperatura w okresie wegetacyjnym (15 IV-15 X): 14°C, 
• średnia temperatura najcieplejszego miesiąca: 17°C, 
• suma aktywnych temperatur: 2500°C. 

Podkarpacie leży bardzo blisko tej granicy. 
 W Kotlinie Sandomierskiej, obejmującej północą część województwa, średnia temperatura 

                                                 
322E. Borcz-Mac, J. Drupka, Analiza zasobów…, dz. cyt., s. 11-12. 
323 http://www.wios.rzeszow.pl/stara/monitoring_pliki/opracowania/ocena_pow_02/r2.html z dnia 28.05.08 
324 E. Borcz-Mac, J. Drupka, Analiza zasobów…, dz. cyt., s. 8-9. 
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lipca wynosi: 18-19°C, a we wrześniu: 13-15°C. Suma aktywnych temperatur wynosi: 2400-2900°C. 
Teren ten odznacza się długim i ciepłym latem oraz niskimi opadami w czasie dojrzewania winogron. 
Dodatkowo tereny nad Wisłą i dolnym Sanem wyróżniają się także wydłużonym okresem bez 
przymrozków (średnia data ostatniego przymrozku: 24.04-5.05, średnia data pierwszego przymrozku: 
15-20.10). Panują tu więc bardzo korzystne warunki klimatyczne pod względem możliwości uprawy 
winorośli325. 
 Pogórze Karpackie, rozciągające się szerokim pasem na południe od linii Dębica-Rzeszów-
Jarosław-Przemyśl, charakteryzuje się łagodnymi i niezbyt wysokimi wzniesieniami, z licznymi 
obniżeniami, dolinami rzek i rozległymi kotlinami. Dzięki urozmaiconej konfiguracji terenu można tu 
znaleźć setki hektarów dobrze nasłonecznionych zboczy, znakomicie nadających się do wykorzystania 
pod winnice. Partie Pogórzy położone do 350 m n.p.m., wyróżniają się stosunkowo ciepłym klimatem, 
z długim sezonem wegetacyjnym i często upalnymi latami. Jednak tutejszy klimat charakteryzują 
również inwersje termiczne w dolinach i na zboczach oraz większe, niż w Kotlinie Sandomierskiej 
opady jesienne. Na wyżej położonych terenach jest znacznie chłodniej i bardziej wilgotnie, a sezon 
wegetacyjny trwa krócej326. 
 W Beskidach i Bieszczadach klimat niezbyt sprzyja uprawie winorośli. W porównaniu ze strefą 
pogórzy występują tu wyższe opady i większa liczba dni pochmurnych podczas sezonu 
wegetacyjnego. Poza tym, ze względu na duże wysokości bezwzględne znaczna część tego obszaru 
jest zbyt chłodna, aby sadzić tu winnice327. 
 
 Gleby 
 Gleby występujące na terenie województwa podkarpackiego odpowiadają układowi 
fizjograficznemu oraz budowie geologicznej. Wyróżnić tu można gleby nizinne, wyżynne i górskie328. 
         Na nizinnych terenach Kotliny Sandomierskiej występują głównie gleby bielicowe wytworzone 
z piasków, glin, iłów i utworów pyłowych. Znaczny obszar północnej części Kotliny Sandomierskiej 
zajmują gleby bielicowe wytworzone z piasków wydmowych. Na płaskowyżu Tarnogrodzkim duże 
powierzchnie zajmują gleby bielicowe wytworzone z utworów pyłowych wodnego pochodzenia. 
         W dolinach rzek Wisły, Sanu, Wisłoki i Wisłoka zalegają urodzajne mady. W rejonie Jarosławia, 
Przemyśla i Przeworska występują najlepsze gleby w województwie - czarnoziemy wytworzone 
z lessów. W rejonie Kotliny Sandomierskiej znajdują się ponadto w mniejszych ilościach gleby 
torfowiskowe i bagienne oraz czarne ziemie. Na Przedgórzu występują gleby bielicowe utworzone 
z lessów. Na terenie Pogórza Karpackiego oraz w kotlinie Dołów Jasielsko-Sanockich występują gleby 
brunatne i bielicowe pyłowe. Na obszarach wyżynnych i górskich zalegają głównie gleby brunatne 
i bielicowe, wytworzone ze skał fliszowych. W rejonie Beskidu Niskiego i Bieszczadów występują 
gleby brunatne i bielicowe gliniaste oraz tzw. gleby szkieletowe. Ponadto w rejonach górskich 
występują w mniejszych ilościach gleby bagienne i mady. 
         W ogólnej ocenie gleby województwa, poza nielicznymi wyjątkami należą raczej do gleb 
ubogich. Większość z nich zaliczyć można do IV i V klasy bonitacyjnej329. 
 
 Stosunki wodne 

Województwo podkarpackie położone jest w dorzeczach trzech rzek: Sanu, Wisłoka i Wisłoki, 
przy czym San (zasilany wodami rzeki Wisłok) i Wisłoka to dwa duże karpackie dopływy Wisły. 
Niewielki północno-wschodni fragment województwa to zlewnia Raty i Sołokii – dopływów Bugu. 
Beskid Niski i Bieszczady stanowią granice zlewni Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Wszystkie 
podkarpackie rzeki, za wyjątkiem Strwiąża należą do zlewiska Bałtyku. Rzeka Strwiąż, płynąca m.in. 
przez Ustrzyki Dolne, kończy swój bieg w Dniestrze, należącym do zlewni Morza Czarnego330.  

 
325 W. Bosak, Uprawa winorośli i winiarstwo w małym gospodarstwie na Podkarpaciu, [z:] 
http://www.instytutwina.pl/Download/Uprawa_winorosli_na_Podkarpaciu.pdf z dnia 2.06.08 
326 Tamże 
327 Tamże 
328 http://www.wios.rzeszow.pl/stara/monitoring_pliki/raporty/raport01_pliki/r1.html z dnia 28.05.08 
329 Tamże 
330 Na podstawie Strategii rozwoju…, dz. cyt. s. 47. 



Górne odcinki rzek położone w obrębie Karpat cechuje duża zasobność w wody, ale 
jednocześnie brak równomiernego jej rozłożenia w czasie i przestrzeni. Pokaźne spadki rzek stwarzają 
dostateczne warunki do szybkiego odpływu wód przy dużych opadach atmosferycznych, jednakże 
niska przepuszczalność podłoża powoduje głównie jej powierzchniowy spływ. Stąd też podkarpackie 
rzeki w górnych odcinkach charakteryzuje spory potencjał powodziowy, z przewagą wezbrań letnich. 
Natomiast w środkowej i północnej części województwa sieć rzeczną wyróżnia mniejsza 
i powolniejsza zmienność przepływów, przewaga wezbrań wiosennych oraz niewielkie w porównaniu 
z górnymi biegami rzek procesy erozyjne koryt. 

Rzeki województwa podkarpackiego obfitują w różne gatunki ryb. Najczęściej spotykane tutaj 
to: pstrąg, szczupak, brzana i sandacz.  

Do innych ważnych elementów sieci hydrograficznej województwa należą sztuczne zbiorniki, 
w tym największy w Polsce tego typu akwen, czyli Zalew Soliński (o powierzchni 21,1 km²) 
z najwyższą w Polsce zaporą betonową mierzącą 82 m (zdj. 24) oraz inne, takie, jak: Zalew 
Myczkowski na Sanie o pojemności 10,00 mln m3, Besko w Sieniawie na Wisłoku o pojemności 16,00 
mln m3, zbiornik „Wilcza Wola” na rzece Łęg o pojemności 4,20 mln m3 oraz zbiornik „Ożanna” na 
rzece Złota o pojemność 0,25 mln m3. Pełnią one również funkcje rekreacyjno-turystyczne. Ważną 
inwestycją w tym zakresie jest planowany zbiornik Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce331. 

 

 
Zdjęcie 24. Zapora w Solinie z lotu ptaka332

 

Stosunki glebowe i wodne, podobnie jak klimat mają istotne znaczenie w rozwoju produkcji 
winorośli. Winorośl jest krzewem, który ma bardzo rozwinięty system korzeniowy, korzenie potrafią 
sięgać nawet do 8 metrów w głąb. Podłoże powinno mieć, więc dobrą strukturę i być bogate 
w składniki pokarmowe. Gleba powinna być głęboka, gliniasto-piaszczysta, o większej pojemności 
wodnej. Podłoże podmokłe, torfowe i ilaste nie nadaje się do uprawy winorośli i krzewy będą źle 
rosły333.  

W Kotlinie Sandomierskiej, na całym obszarze dominują lżejsze gleby 
piaszczyste i piaszczysto-gliniaste, dobrze przepuszczalne i zwykle dość suche. Głównym 
ograniczeniem w rozwoju uprawy winorośli na tym terenie jest mało urozmaicona rzeźba terenu 
i niewielka powierzchnia dogodnych zboczy do uprawy. Jednak tam gdzie występują choćby 
niewielkie pagórki, czy też wyższe tarasy nadrzeczne, panują bardzo dogodne warunki do zakładania 
winnic. Najlepsze do tego tereny znajdują się w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, nad dolną 
Wisłoką.  

                                                 
331 Na podstawie Strategii rozwoju…, dz. cyt. s. 47. 
332 http://www.solina.pl/Galeria_zdjec?catID=747&gid=44&imageNo=&pageNo=2 z dnia 2.06.08 
333 http://www.e-ogrody.com/tygodnik/zakladamy_plantacje_wionorosli,55,208.html z dnia 2.06.08 
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Na Pogórzu Karpackim dominują gleby lessowe i lżejsze gleby gliniaste, także piaszczysto-
gliniaste i kamienisto-gliniaste, niekiedy o typie gleb wapiennych. Bardzo dobre warunki do uprawy 
winorośli panują zwłaszcza w osłoniętych dolinach większych rzek. Dolina Wisłoki między Jasłem 
a Pilznem oraz dolina Sanu w okolicach Przemyśla, to tereny najodpowiedniejsze do zakładania 
winnic.  

Natomiast Beskidy i Bieszczady odznaczają się ciężkimi glebami gliniastymi, często ze 
znacznym udziałem odłamków skalnych, przeważnie kwaśne, słabo rozpuszczalne. Na tego typu 
glebach możliwa jest jedynie amatorska uprawa winorośli i raczej pod ścianą domu lub murem334. 

 

3.5.3. Walory przyrodnicze - flora i fauna 
 
 Województwo podkarpackie jest regionem o liczących się w skali Polski walorach 
przyrodniczych. Regularnie usytuowane, zróżnicowane krajobrazowo długie grzbiety Bieszczadów, 
Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego, rozległe obszary Kotliny Sandomierskiej, duże kompleksy 
leśne oraz wiele zakątków rzadko dziś spotykanej „dzikiej” przyrody, czynią południowo-wschodni 
obszar Polski atrakcyjnym krajobrazowo335. 
 Podkarpacie jest regionem, który ma swoją specyfikę i godne podkreślenia walory. Do 
najważniejszych można zaliczyć wspaniałe warunki naturalne południowej, górzystej części 
województwa.  
 Tak więc województwo obejmuje swoimi granicami obszar, który charakteryzuje się 
zróżnicowaniem rzeźby terenu, budowy geologicznej, typów gleb oraz sieci wodnej. 
 Cała część północna regionu to obszar równin i płaskowyżów, na południu dominuje krajobraz 
podgórski, przechodzący w górski. Rozpiętości wzniesień wykształciły na terenie województwa 
następujące piętra roślinności: 

• roślinność niżowa, 
• roślinność piętra pogórza, 
• roślinność regla dolnego, 
• roślinność piętra połonin (zdj. 25). 
 

 

  
Zdjęcie 25. Widok z Połoniny Wetlińskiej na Połoninę Caryńską336

 
 Najbardziej dominującym, uwarunkowanym klimatycznie typem roślinności jest las. 
W północnej części województwa drzewostany wykazują cechy typowe dla pasa wyżyn 

                                                 
334 W. Bosak, Uprawa winorośli…, dz. cyt. s. 35-36. 
335 E. Borcz-Mac, J. Drupka, Analiza zasobów…, dz. cyt., s. 13. 
336 http://www.bieszczady.net.pl/coppermine_dir/displayimage.php?album=37&pos=51 z dnia 2.06.08 
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środkowopolskich, gdzie znaczny udział mają siedliska borowe (ponad 50% powierzchni), siedliska 
lasowe (40% powierzchni) oraz olsy i lasy lęgowe (10% powierzchni). Głównymi gatunkami 
lasotwórczymi są: sosna zwyczajna (ok. 70%), jodła pospolita (10%) dąb, buk zwyczajny, olcha, 
brzoza (20%). W południowej części natomiast przeważają siedliska lasu wyżynnego (50%) i lasu 
górskiego (47%). Najliczniej występującymi gatunkami są: buk zwyczajny (30%) i jodła pospolita 
(ponad 20%). 
 Wyróżniającą się częścią regionu są Bieszczady. Lesistość tego obszaru przekracza 68%. 
Głównymi gatunkami drzewostanu są: buk (36%), jodła (21%), sosna (16%), olcha szara (16%). 
Dominującym typem siedliskowym jest las górski. Lasy Bieszczadów są w całości zaliczane do lasów 
ochronnych (glebochronnych i wodochronnych). 
 Zasoby leśne województwa są jednym z najważniejszych czynników kształtowania środowiska 
przyrodniczego. W województwie podkarpackim powierzchnia lasów wszystkich form własności 
wynosi prawie 660 tys. ha, co daje lesistość w granicach 37% (przy średniej krajowej 29%)337. 
 Różnorodna szata roślinna, a szczególnie rozległe kompleksy leśne i półnaturalne tereny 
nieleśne, są miejscem bytowania bogatego świata zwierzęcego. W regionie występuje wiele rzadkich 
i zagrożonych gatunków wpisanych do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”. Tak duża 
bioróżnorodność spotykana jest tylko w niewielu miejscach Europy. 
 Szczególną, jak na polskie warunki cechą fauny regionu jest udział gatunków wschodnich 
i południowych. Duża lesistość terenu decyduje o licznym występowaniu gatunków leśnych. Są wśród 
nich: sarny, jelenie, żbiki, rysie (zdj. 26), wilki, kuny itp. Tereny Bieszczadów i Pogórza obejmują 
cenne ostoje ssaków i ptaków drapieżnych. 
 Zwierzętami, które interesują nie tylko przyrodników na Pogórzu i w Bieszczadach są: 

• niedźwiedź brunatny (ok. 70 osobników), 
• wilk (ok. 200 osobników), 
• ryś (ok. 180 osobników), 
• żbik, 
• jeleń szlachetny (w Bieszczadach występuje jego ekotyp, Jeleń Karpacki),  
• żubr (ok. 150 osobników, od 1963 r. w Bieszczadach). 

 

  
Zdjęcie 26. Rysie – symbol Bieszczadzkiego Parku Narodowego338

 
 Dla zapewnienia funkcjonowania środowiska przyrodniczego i zachowania bioróżnorodności, 
najcenniejsze ekosystemy i krajobrazy w województwie objęte zostały wielkoobszarową ochroną 
prawną (rys. 15). 
 W zależności od stanu zachowania biocenoz, różnorodności elementów przyrody żywej 
i krajobrazu, nagromadzenia zbiorowisk i gatunków unikalnych, wyróżniono i wprowadzono 
następujące formy ochrony prawnej: 

• 2 parki narodowe (Bieszczadzki i Magurski Park Narodowy), 

                                                 
337 E. Borcz-Mac, J. Drupka, Analiza zasobów…, dz. cyt., s. 13-15. 
338 http://pejzaze.onet.pl/55887,gr,1,0,0,,galeria.html z dnia 2.06.08 
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• 93 rezerwaty przyrody, 
• 10 parków krajobrazowych, 
• 17 obszarów chronionego krajobrazu339. 
 
 

 
Rysunek 15. Walory przyrodnicze województwa podkarpackiego podlegające prawnej ochronie340

 
 
Ponadto w formie ochrony indywidualnej wyróżniono i objęto ochroną: 

• 157 użytków ekologicznych, 
• 18 stanowisk dokumentacyjnych, 
• 1276 pomników przyrody. 

Wymienione prawne formy ochrony przyrody w województwie podkarpackim zajmują obszar 
o łącznej powierzchni ponad 900 tys. ha, co stanowi 46,5% powierzchni województwa. 
 Do cech wyróżniających istniejący na obszarze województwa system ochrony przyrody 
zaliczymy: 

• unikatową w skali Europy i kraju wartość przyrodniczą, 
                                                 
339 E. Borcz-Mac, J. Drupka, Analiza zasobów…, dz. cyt., s. 13-15. 
340 Autor pracy 
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• wielkoprzestrzenność (pow. obszarów chronionych przekracza często 50 tys. ha – przykłady: 
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy – 51 tys. ha, Park Krajobrazowy Gór Słonnych – 
56 tys. ha), 

• powiązanie istniejących form ochrony przyrody z państwami ościennymi np. Bieszczadzki 
Park Narodowy - Użański Park Narodowy (Ukraina), Jaśliski Park Krajobrazowy - CHKO 
Wychodne Karpaty (Słowacja), Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy - Park Narodowy 
Połoniny (Słowacja) oraz z sąsiednimi województwami np. Park Krajobrazowy Puszczy 
Solskiej i Południoworoztoczański Park Krajobrazowy (woj. lubelskie), Park Krajobrazowy 
Pasma Brzanki (woj. małopolskie)341. 

 
 Opis najważniejszych obszarów chronionych: 
 Bieszczadzki Park Narodowy – utworzony w 1973 r. na obszarze 5725 ha. Kilkakrotnie 
powiększany zajmuje obecnie 29202 ha i mieści w swych granicach najcenniejsze partie polskich 
Bieszczadów. Zarówno uroda krajobrazu, biocenozy naturalne (lasy) i półnaturalne (połoniny) jak 
i bogactwo fauny i flory pozwala uznać ten drugi w Polsce co do wielkości park narodowy, za jeden 
z największych w Europie obszarów chronionych. 
 O bogactwie flory parku świadczy ok. 900 gat. roślin naczyniowych. Park jest siedliskiem 
ponad 200 gat. kręgowców, w tym 40 gatunków ssaków. Jest to jedyne w Polsce miejsce gdzie żyją na 
wolności trzy wielkie drapieżniki – niedźwiedź, ryś i wilk. Żaden inny z polskich parków narodowych 
nie może się poszczycić takim zbiorem. 
 
 Magurski Park Narodowy – utworzony w 1995 roku (pow. 19430 ha) chroni masyw Magury 
Wątkowskiej w Beskidzie Niskim oraz przylegające do niej pasmo wzgórz w źródłowym rejonie 
Wisłoki. Całość obszaru przedstawia malowniczy krajobraz typowy dla gór średnich i niskich 
w postaci okrągłych pagórków porozdzielanych licznymi dolinami potoków. 87% powierzchni Parku 
zajmują tereny leśne, a 13% użytki zielone (łąki i pastwiska). Flora nie jest tak bogata, jak w innych 
parkach narodowych (360 gatunków roślin naczyniowych, w tym 45 górskich) jest mało zmieniona 
i odznacza się dużym udziałem gatunków rzadkich (41 gatunków chronionych). 
 Magurski Park Narodowy to jedna z najbogatszych w Beskidzie Niskim ostoi fauny leśnej, 
z której 200 gatunków podlega całkowitej ochronie. Na jego obszarze żyje blisko 140 gatunków 
ptaków, w tym 106 lęgowych oraz 23 gatunki rzadkie i zagrożone w Polsce (orzeł przedni, orlik 
krzykliwy, puchacz, trzmielojad), 30 gatunków ssaków (w tym drapieżne). 
 Motywem gospodarczym powołania Magurskiego Parku Narodowego była konieczność 
zachowania kompleksów leśnych o cechach wodochronnych dla zwiększenia retencyjności obszarów 
źródłowych Wisłoki, a także dla zachowania terenów atrakcyjnych przyrodniczo, a służących 
rozwojowi turystyki. 
 
 Początkiem lat 90-tych ubiegłego wieku powstał projekt utworzenia Turnickiego Parku 
Narodowego w celu ochrony najbardziej wartościowych pod względem krajobrazowym 
i przyrodniczym fragmentów Pogórza Przemyskiego tj. pasma: Turnicy, Suchego Obycza, Cienia, 
Kamieńca, Chwaniowa. Jest to teren bardzo interesujący, pokryty w znacznej mierze drzewostanem 
bukowo-jodłowym. Zwraca uwagę bogata fauna puszczańska tego terenu oraz stanowiska rzadkich 
roślin. Społeczność lokalna jest jednak przeciwna utworzeniu parku, a w planach rządowych na 
najbliższe lata, także nie przewiduje się tworzenia nowych parków narodowych342. 
 Dla ochrony szczególnie cennych pod względem przyrodniczym obszarów Karpat Wschodnich 
zlokalizowanych u zbiegu granic Polski, Ukrainy i Słowacji powołany został w lutym 1993 r. decyzją 
Rady Międzynarodowego Biura Koordynacji Programu „Człowiek i Biosfera” przy UNESCO 
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery – „Karpaty Wschodnie” (MRB „KW”). Rezerwat ten jest 
jedynym rezerwatem biosfery na świecie, który zlokalizowany jest na terenie trzech krajów. W tym 
przypadku Polski, Ukrainy i Słowacji. 

 
341 E. Borcz-Mac, J. Drupka, Analiza zasobów…, dz. cyt., s. 13-15. 
342 Tamże, s. 15-18. 
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 W wieloprzestrzennym systemie obszarów chronionych województwa znaczącą rolę spełniają 
rezerwaty przyrody, których jest 93 o łącznej powierzchni 10773 ha. Jeden z nich („Zwiezło”) ma 
status rezerwatu ścisłego. W pozostałych (częściowych) wszelkie działania gospodarcze 
podporządkowane są celom ekologicznym. Najwięcej rezerwatów rozmieszczonych jest 
w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim. Do najbardziej cennych i atrakcyjnych 
turystycznie rezerwatów należą: rezerwat „Prządki”, rezerwat „Zwiezło”, rezerwat „Gołoborze”, 
rezerwat „Przełom Hołubli” oraz rezerwat „Kołacznia”343. 

3.5.4. Uwarunkowania rozwoju enoturystyki 
 
 Turystyka winiarska i jej rozwój, jak już wcześniej wspomniano, bezpośrednio związana jest 
z gospodarstwami agroturystycznymi. Województwo podkarpackie w tej dziedzinie przoduje na tle 
całego kraju (województwa małopolskie i podkarpackie posiadają najwięcej gospodarstw 
agroturystycznych w Polsce). 
 Najwięcej obiektów noclegowych znajduje się w powiecie leskim, w tym w przeważającej 
części – obiekty wiejskie. Również powiaty bieszczadzki i sanocki oferują przeważnie noclegi 
w gospodarstwach agroturystycznych. 
 Spośród wszystkich obiektów noclegowych województwa podkarpackiego, gospodarstwa 
agroturystyczne stanowią 52% ogólnej ilości obiektów bazy noclegowej. Blisko połowa z nich jest 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne - 
Bieszczady”, które obejmuje swoim zasięgiem obszar całego regionu Podkarpacia344. 
 Co najmniej 4 warunki, spośród niżej wymienionych, muszą być spełnione, aby pobyt na wsi 
mógł być uznany za agroturystyczny: 

1. pobyt związany z noclegiem w gospodarstwie rolniczym, 
2. uprawianie turystyki podczas pobytu w takim gospodarstwie, 
3. doradztwo turystyczne-krajoznawcze ze strony gospodarzy (powinno być, ale niekoniecznie), 
4. korzystanie z lokalnych produktów żywnościowych (niekoniecznie gospodarzy), 
5. możliwość pracy w gospodarstwie345. 

 
 Gdyby choć część podkarpackich gospodarstw agroturystycznych zdecydowała się na: 

• założenie własnej winnicy,  
• serwowanie (bądź degustację) wina własnej produkcji,  
• oprowadzanie po winiarni czy winnicy, w tym przekazywanie wiedzy o tajnikach 

produkcji wina i uprawy winorośli, 
• stworzenie odpowiednich warunków noclegowych enoturystom, to 

Podkarpacie stałoby się prawdziwą kolebką tego rodzaju turystyki, któremu ciężko byłoby dorównać 
przez inne województwa.  
 Należy wziąć pod uwagę, że w niedalekiej przyszłości prawo powinno zacząć sprzyjać 
winiarzom, już dzisiaj wielu spośród właścicieli podkarpackich winnic wykazuje chęć do stworzenia 
gospodarstwa enoturystycznego.  
 Istnieje szereg argumentów i warunków przemawiających za tym, że województwo 
podkarpackie powinno się rozwijać właśnie w tym kierunku, wystarczy spojrzeć na inne zagraniczne 
regiony winiarskie, o których do niedawna nikt nie słyszał, które „postawiły” na winną turystykę 
i dzisiaj są wzorem do naśladowania, choćby dla podkarpackich winiarzy. Podkarpacie również ma 
szansę stać się właśnie takim regionem, od którego inni w przyszłości będą czerpać wiedzę i nabywać 
doświadczenie. 

 
343 E. Borcz-Mac, J. Drupka, Analiza zasobów…, dz. cyt., s. 15-18. 
344 Na podstawie Strategii rozwoju…, dz. cyt. s. 138-140. 
345 K. R. Mazurski, Miejsce i rola agroturystyki we współczesnej turystyce, „Folia Turistica”, Akademia Wychowania 
Fizycznego w Krakowie, nr 15, 2005, s. 149. 
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3.6 Koncepcja „Podkarpackiego Szlaku Winnic” jako produktu  turystycznego 
 
 Jeszcze 10 lat temu nikt by nie przypuszczał, że na Podkarpaciu powstaną piękne, 
profesjonalne winnice. Tymczasem po dwóch Konwentach w Warszawie i Zielonej Górze, wino 
z podkarpackich winnic zrobiło furorę. Teraz zna ten region cała winiarska Polska. 
 Aby wzajemnie się wspomagać, podkarpaccy winiarze założyli w 2006 roku Stowarzyszenie 
Winiarzy Podkarpacia. Należą do niego właściciele przeszło 100 winnic. Wielu z nich, którzy nie tak 
dawno rozpoczęli swoją przygodę z winoroślą, dziś postrzegani są przez fachowców z branży, jako 
producenci jakościowego wina.  
 Winnic na Podkarpaciu wciąż przybywa, a region, przede wszystkim dzięki ludziom pełnym 
inicjatywy i winiarskiego entuzjazmu, staje się winiarską stolicą Polski346. 
 Niektórzy się zastanawiają, dlaczego Podkarpacie? Tymczasem nie ma w tym nic dziwnego. 
Podkarpacie to typowy teren podgórski, przedmurze Karpat. Łagodne stoki, gliniasta gleba, upalne lata 
i słoneczne jesienie i śnieżne zimy. Śnieg to sprzymierzeniec winnic, dzięki jego grubej pokrywie, 
gleba nie przemarza i rośliny bezpiecznie przeżywają zimę. Warto sobie zapamiętać, że już z jednego 
hektara winnicy możemy otrzymać około 5-7 tysięcy litrów wina, czyli w granicach 8-9 tysięcy 
standardowych 0,75 litrowych butelek. Jeżeli to połączyć z gospodarstwem agroturystycznym, zysk 
może się okazać całkiem przyzwoity347. 
 Autor pracy podjął próbę opracowania „Podkarpackiego Szlaku Winnic” (rys. 16). Dzięki 
pomocy Romana Myśliwca oraz członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia, na stronie 
Stowarzyszenia ukazał się tekst zachęcający podkarpackich właścicieli winnic do uczestnictwa 
w projekcie. Ich zadanie polegało na wypełnieniu krótkiej „fiszki” (internetowej ankiety) ewidencyjnej 
winnicy (załączonej do niniejszej pracy w Aneksie – załącznik nr 1), którą można było pobrać ze 
strony Stowarzyszenia i na podstawie, której zaproponowano trasę szlaku. Właściciele winnic zostali 
również poproszeni o udostępnienie zdjęć przedstawiających własne winnice. 
 Początkowo szlak miał przedstawiać, przede wszystkim te największe winnice, jednak wielu 
właścicieli winnic sadzi winorośl na razie tylko na niewielkim, kilkuarowym areale. Czekają bowiem, 
aż w Polsce sytuacja zrobi się na tyle normalna, że będą mogli swoje wina oficjalnie sprzedawać. 
 Innym argumentem, przemawiającym za tym, żeby umieścić na szlaku również mniejsze 
winnice, jest fakt, że najlepsze wina powstają właśnie na małych powierzchniach. Najlepsze, światowej 
sławy burgundy powstają na 5-10 arowych działkach348. Na jakość trzeba sobie zapracować 
i podkarpaccy winiarze niewątpliwie to robią. 
 Wielu właścicieli winnic niestety nie wysłało swojego zgłoszenia, kilku nie zależało na 
uczestnictwie w projekcie, jednak w większości przypadków wykazywali duże zainteresowanie 
możliwością wzięcia udziału w ciekawym projekcie. Bardzo pozytywnie odnieśli się do folderu z mapą, 
który powstał na bazie wysłanych ankiet i który, wraz ze zdjęciami i danymi właścicieli winnic, 
znajduje się w Aneksie do pracy – załącznik nr 2. 
 Na szlaku umieszczono 18 winnic oraz 2 sklepy o tematyce winiarskiej z województwa 
podkarpackiego. Całkowita długość szlaku wynosi ok. 436 km. 

 
346 M. Tomczyk, Tworzymy wyjątkowe wina, Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia, Rzeszów 2007, s. 1-3. 
347 Tamże, s. 5. 
348 Wywiad telefoniczny z Ryszardem Cacaj z Winnicy „Dolina Nilu” w Kolbuszowej w dniu 6.05.08 



 
 

  
Rysunek 16. „Podkarpacki Szlak Winnic”349

                                                 
349 Koncepcja szlaku według pomysłu autora pracy 
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 „Podkarpacki Szlak Winnic” otwiera jedna z najsłynniejszych oraz najpiękniejszych polskich 
winnic - Winnica „Golesz” w Jaśle.  
 Założycielem winnicy jest Roman Myśliwiec, zwany „Dionizosem z Jasła”. Aktualnie prawnym 
właścicielem jest Bartłomiej Myśliwiec.  
 Winnica została założona w 1982 roku. Obecnie jej powierzchnia wynosi 2 hektary. 
W najbliższych latach planowane jest powiększenie do 3 hektarów (zdj. 27 i 28). 
 
 

  
Zdjęcie 27. Widok na Winnicę „Golesz” w Jaśle350

 
 Najstarsza część winnicy (1 ha), położona jest w pobliżu granicy administracyjnej miasta 
w dolinie Wisłoki, na południowo-zachodnim stoku (nachylenie 8%), wyniesionym kilkanaście metrów 
wyżej dna doliny. Druga część winnicy (1 ha) mieści się w Jaśle, obręb Kowalowy na południowo-
zachodnim stoku, wyniesionym kilkanaście metrów ponad dno doliny. Wysokość nad poziom morza 
wynosi od 230-250 metrów. Starsza część winnicy osłonięta jest od północnej strony lasem351. 
 
 

  
Zdjęcie 28. Tęcza nad Winnicą „Golesz” w Jaśle352

                                                 
350 http://www.winnica.golesz.pl/publikpl.html z dnia 2.06.08 
351 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej  
352 M. Tomczyk, Tworzymy wyjątkowe…, dz. cyt., s. 1. 
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 Na obszarze, na którym znajduje się winnica, występuje gleba ciężka, gliniasto-piaszczysta, na 
nieprzepuszczalnym ilastym podłożu.  
 Właściciel posiada w uprawie łącznie ponad 200 odmian winorośli. Winnica ma charakter 
doświadczalny (testowanie nowych odmian pod kątem przydatności do polskiego klimatu). 
Podstawowe odmiany: Aurora, Seyval Blanc, Bianca, Sibera, Muskat Odeski, Hibernal, Jutrzenka, 
Kristaly, Adalmiina, La Crescent, Saint Pepin, Prairie Star, Einset Seedless, Alden, Cascade, Marechal 
Foch, Leon Millot, Regent, Rondo, Frontenac, Heridan, Saint Croix, Sabrevois - po 100-200 krzewów 
z każdej odmiany. 
 Wina z Winnicy „Golesz” są wysoko oceniane na imprezach winiarskich. Podczas II Konwentu 
Polskich Winiarzy w Zielonej Górze, do degustacji dopuszczono następujące wina z tej winnicy: 

• Couvée 2004 czerwone (Marechal Foch 50% + Regent 25% + Rondo 25%) – 11%, 
• Bianca 2005 – 11,5%, Couvée 2005 białe (Aurora 25% + Jutrzenka 25% + Merzling 25% 

+ Serena 25%) – 10%, 
• Couvée 2005 różowe (Cascade 25% + Leon Millot 25% + Regent 25% + Rondo 25%) – 10%, 
• Jutrzenka 2005 białe likierowe – 10,5%, 
• Elmer 2005 białe likierowe (Swenson Red 100%) – 10%, 
• Leon Millot 2006 czerwone likierowe – 11%353. 

 Od początku istnienia winnica jest związana ze szkółkarstwem. Obecnie szkółka, co roku 
zajmuje powierzchnię 1 ha – i jest obecnie największą szkółką winorośli w Polsce. Gospodarstwo jest 
położone na terenie miasta, dlatego nie może korzystać z udogodnień przeznaczonych dla gospodarstw 
agroturystycznych. Z chwilą wprowadzenia dogodnych przepisów prawnych, planowane jest 
powiększenie gospodarstwa i sprzedaż wina. Planowana jest również obsługa ruchu turystycznego, 
szkolenia, konsultacje, zwiedzanie gospodarstwa, degustacje wina itp.354. 
 Jesienią 2007 roku, w Winnicy „Golesz” nakręcono jeden z odcinków „Podróży kulinarnych 
Roberta Makłowicza” (zdj. 29). Prowadzący wypowiedział wtedy znamienne zdanie: „Daj Boże 
takiego wina do końca życia!”355. 
  

  
Zdjęcie 29. Program „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza” w Winnicy „Golesz” w Jaśle356

 
 
 Roman Myśliwiec jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia (zdj. 30). Jest 
twórcą i uczestnikiem programów „Podkarpackie Winnice” oraz „Na winiarskich ścieżkach 
Podkarpacia”. To postać całkowicie oddana swojej pasji, którą stara się „zarazić” także innych 
właścicieli winnic. Jest autorem wielu książek i artykułów o winorośli i winie, za jedną z nich – 
„101 odmian winorośli do uprawy w Polsce”, napisaną wraz z Bolesławem Sękowskim, otrzymał 
prestiżową nagrodę Międzynarodowego Instytutu Promocji Wina i Winiarstwa w Paryżu357. 

                                                 
353 http://www.winiarze.zgora.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=2 z dnia 12.05.08 
354 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
355 M. Tomczyk, Tworzymy wyjątkowe…, dz. cyt. s. 8. 
356 Tamże, s. 8.  
357 http://www.rp.pl/artykul/126096.html z dnia 12.05.08 
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Winnica „Golesz” posiada własną stronę internetową: www.winnica.golesz.pl 

 

  
Zdjęcie 30. Roman Myśliwiec na okładce magazynu pokładowego PLL LOT„Kaleidoscope”358

 
 
 
 

Kolejną winnicą na szlaku, położoną 8 km od Jasła jest Winnica „Dwie Granice”, 
w miejscowości Przysieki. Właścicielami są Lidia i Marek Nowińscy. 
 Winnica została założona jesienią 2004 roku. Aktualnie jej powierzchnia wynosi 0,8 hektara.  
 Położona jest na wysokości 280 m n.p.m., na stoku skierowanym na południe i południowy-
zachód (nachylenie 15-20%)359 (zdj. 31).  
 

  
Zdjęcie 31. Winnica „Dwie Granice” w miejscowości Przysieki360

  
 
 Typ gleby: gliniasto-ilasta. 
 Właściciele uprawiają 14 odmian winorośli, głównie Rondo i Johanniter. W sumie posiadają 
3080 krzewów winorośli. 

                                                 
358 http://www.winnica.golesz.pl/publikpl.html#mdb z dnia 2.06.08 
359 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
360 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właścicieli winnicy „Dwie Granice” 
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 Lidia i Marek Nowińscy są członkami Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia oraz brali udział 
w programie „Podkarpackie Winnice 2004-2006”. W przyszłości planują sprzedawać wysokiej jakości 
wino (zdj. 32)361. 

 

  
Zdjęcie 32. Zbiory 2007 w Winnicy „Dwie Granice”362

  
 

Trzecią winnicą na szlaku jest Winnica „Jasiel”, położona w oddalonej o 12 km 
miejscowości Jareniówka. Właścicielami są Elwira i Wiktor Szpak. 

 Przygoda Państwa Szpaków z winoroślą i winem rozpoczęła się w 2001 roku. Obecnie 
powierzchnia winnicy wynosi 40 arów. W najbliższych latach właściciele chcą zagospodarować 
1,5 hektara powierzchni pod nową uprawę, bardziej profesjonalną pod względem stanowiska. 

 Miejscowość, w której znajduje się winnica – Jareniówka, położona jest w dorzeczu Wisłoki, 
tuż przy Jaśle. Nazwa miejscowości wiąże się z jarami, czyli głębokimi wąwozami, parowami, których 
tu nie brakuje. 

 Ziemia, na której znajduje się winnica, na głębokości nawet 2 metrów jest bardzo lekka, z dużą 
zawartością drobinek pylistego piasku. Gleba na tym obszarze przypomina gleby Lubelszczyzny. 
Wyjątkowa przepuszczalność oraz miąższość powoduje, że krzewy wyjątkowo dobrze rosną na tym 
terenie (zdj. 33)363. 

Winnica „Jasiel” prowadzi sprzedaż własnych i importowanych sadzonek różnych odmian 
winorośli (51 odmian), zarówno do produkcji wina białego, czerwonego, jak i do celów deserowych. 

 

  
Zdjęcie 33. Winnica „Jasiel” w Jareniówce364

                                                 
361 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
362 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właścicieli Winnicy „Dwie Granice” 
363 http://www.winnicajasiel.pl/ z dnia 2.06.08 
364 Tamże 
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 Podczas II Konwentu Polskich Winiarzy, dopuszczono do degustacji następujące wina 
z Winnicy „Jasiel”: 

• Bianca 2006 – 11,5%, 
• (Seyval Blanc + Jutrzenka + Bianca), rocznik 2005 – 11,3%, 
• Muskat Odeski 2006 – 11,5%. 
 
 Właściciele winnicy prowadzą działalność enoturystyczną, posiadają własną bazę noclegową 

dla 3-5 osób. W ramach wizyty, osoby zainteresowane mają możliwość degustowania powstających tu 
win, zwiedzanie winnicy oraz skorzystania z fachowego doradztwa (zdj. 34).  

 Oprócz wyżej wymienionych działalności, właściciele dodatkowo oferują projektowanie 
i zakładanie ogrodów winoroślowych, jak i przydomowych winnic. 
 W październiku 2007 roku, na terenie Winnicy „Jasiel” nakręcony został program „Podróże 
kulinarne Roberta Makłowicza”.  
 Właściciele winnicy są członkami Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Cały czas starają się 
poszerzać swoją wiedzę i umiejętności o uprawie winorośli i produkcji wina. Uczestniczą w krajowych 
i zagranicznych szkoleniach, odwiedzili winnice na Morawach, w Austrii, Niemczech oraz na 
Węgrzech. 
 Winnica „Jasiel” posiada własną stronę internetową: www.winnicajasiel.pl 
 
 

  
Zdjęcie 34. Właścicielka Winnicy „Jasiel” w trakcie zbiorów365

 
 
 

Czwartą winnicą na szlaku, położoną również w miejscowości Jareniówka, jest Winnica 
„Vanellus”. Właścicielami są Barbara i Marcin Czajka.  
 Winnica powstała w 2005 roku. Obecnie jej powierzchnia wynosi 6 arów, planowane jest 
powiększenie do 20 arów (teren jest już oczyszczony, wyrównany, odchwaszczony, aktualnie pod 
zielonym nawozem) (zdj. 35). 
 Winnica „Vanellus” położona jest na terenie Pogórza Karpackiego, w obrębie Dołów Jasielsko-
Sanockich. Wysokość nad poziom morza wynosi 360 metrów. W pobliżu, około 300 metrów, znajduje 
się rzeka Wisłoka. Winnica leży na tzw. płaskim stoku (nachylenie poniżej 20%), o orientacji 
południowo-zachodniej366. 
 Gleba na tym obszarze jest średnio-ciężka, gliniasta i kwaśna. 

                                                 
365 http://www.winnicajasiel.pl/index.php?p=galeria&idk=20&idn=9&s=0 z dnia 2.06.08 
366 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
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 Właściciele uprawiają winorośl następujących odmian: Rondo, Regent, Muskat Odeski, Sibera 
i deserowe różne. 
 

  
Zdjęcie 35. Winnica „Vanellus” w Jareniówce367

  
 Barbara i Mariusz Czajka są członkami Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia oraz biorą 
udział w programie „Na winiarskich ścieżkach Podkarpacia”. W tym roku (2008), na III Konwencie 
Polskich Winiarzy, który odbędzie się w Jaśle, właściciele winnicy chcą przedstawić dwa wina 
własnej produkcji (rys. 17). 
 
 Winnica „Vanellus” początkowo powstała na użytek własny (zdj. 36). Wraz z planowanym 
zwiększeniem nasadzeń, a co za tym idzie, większą produkcją, planowana jest również sprzedaż wina, 
przede wszystkim na miejscu w ramach degustacji, połączone ze zwiedzaniem winnicy i piwnicy, ale 
również poprzez współpracę z lokalną gastronomią i ze specjalistycznymi sklepami. 
 
 

  
Rysunek 17. Logo Winnicy „Vanellus”368  

 
 

 Właściciele w przyszłości chcą zwiększyć i zróżnicować nasadzenia, planują wypróbować 
nowe odmiany i ich potencjał, poszerzyć gamę produkowanych win.  

                                                 
367 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właścicieli Winnicy „Vanellus” 
368 Logo udostępnione przez właścicieli Winnicy „Vanellus” 
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 Winnica „Vanellus” posiada własną stronę internetową: www.winnicavanellus.pl 
 

  
Zdjęcie 36. Prace polowe w winnicy „Vanellus”369

 
 
 

Winnica „Kolacz” to kolejna winnica w „Podkarpackim Szlaku Winnic” (zdj. 37). Znajduje 
się 11 km od Jareniówki, w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, w gminie Kołaczyce. Właścicielami są 
Maria i Jan Śniegowski.  
 

  
Zdjęcie 37. Syn właścicieli Winnicy „Kolacz” podczas zbiorów370

 
 
 Winnica powstała w 2004 roku. Obecnie zajmuje powierzchnię 0,15 hektara, w przyszłości 
planowane jest jej powiększenie371.  
 Zlokalizowana na wysokości ok. 250 m n.p.m., osłona przeciwwiatrowa w postaci żywopłotu 
i krzewów iglastych. Kierunek nachylenia stoku: północno-południowy (nachylenie 5%). Planowana, 
nowa winnica powstanie na stoku o nachyleniu wynoszącym 45%. 
 Typ gleby: lessowa, na głębokości 1 metra – piasek. 
 W winnicy uprawianych jest 15 odmian winorośli, w większości odmiany: Seyval Blanc, 
Muskat, Rondo, Bianca i Regent. 
 Właściciele winnicy należą do Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. W przyszłości planują 

                                                 
369 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właścicieli Winnicy „Vanellus” 
370 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właścicieli Winnicy „Kolacz” 
371 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
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założyć gospodarstwo winiarskie, z możliwością zwiedzania winnicy i degustacją wina własnej 
produkcji. Planują również budowę nowej piwnicy (rys. 18)372. 
 

  
Rysunek 18. Etykieta białego wina z Winnicy „Kolacz”373

 
  

Szóstą winnicą na planowanym „Podkarpackim Szlaku Winnic”, jest Winnica „Kobosz”, 
położona 47 km od Jareniówki, w miejscowości Wyżne, w powiecie strzyżowskim. Właścicielami są 
Anna i Paweł Kobosz.  
 Winnica „Kobosz” powstała w 2004 roku. Początkowo jej powierzchnia wynosiła 0,5 hektara, 
w 2007 roku – już 1,4 hektara. Obecnie zajmuje teren 2 hektarów, planuje się jej powiększenie do 
7 hektarów! (zdj. 38)374.  
 Winnica leży w sąsiedztwie rzeki Wisłok, na stoku skierowanym w stronę południowo-
zachodnią, nie posiada osłon przeciwwiatrowych. Gleba na tym terenie jest gliniasta.  
 W Winnicy „Kobosz” uprawiana jest winorośl, głównie z odmian: Bianca, Seyval, Muskat, 
Sibera, Ortega, Chardonnay, Jutrzenka, Regent, Acolon, Cabernet, Dorsa, Pinot Noir. 
 Właściciele planują działalność agroturystyczną oraz sprzedaż własnego wina. Pod koniec 
2008 roku zaplanowane jest oddanie do użytku winiarni z częścią produkcyjną, degustacyjną 
i noclegową. 
 

  
Zdjęcie 38. Młoda winnica „Kobosz”375

  
 Na terenie posiadłości, w sumie liczącej 11 hektarów, powstaje kort tenisowy, staw 

                                                 
372 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
373 Etykieta pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właścicieli Winnicy „Kolacz” 
374 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
375 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właścicieli Winnicy „Kobosz” 
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z pstrągami, miejsce do grillowania oraz plac zabaw dla najmłodszych. 
 Właściciele należą do Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia (zdj. 39)376. 
 Winnica „Kobosz” posiada własną stronę internetową: www.winnicakobosz.pl 
 

  
Zdjęcie 39. Właściciele Winnicy „Kobosz” na początku swojej działalności377

 
 
 
 

 Dodatkowo Paweł Kobosz, wraz z Wiktorem Szpakiem z Winnicy „Jasiel”, prowadzą sklep 
„Bavin”. Sklep znajduje się na terenie Winnicy „Kobosz”, w miejscowości Wyżne, prowadzi również 
sprzedaż internetową (www.bavin.pl) (rys. 19). 
 W ofercie sklepu znajdują się: 

• sadzonki winorośli (42 odmian), 
• akcesoria winiarskie, 
• akcesoria dla winnic378. 
 

  
Rysunek 19. Strona internetowa sklepu winiarskiego „Bavin”379

                                                 
376 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
377 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właścicieli Winnicy „Kobosz” 
378 http://www.bavin.pl/ z dnia 2.06.08 
379Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
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Kolejną, siódmą winnicą na szlaku, oddaloną od poprzedniej winnicy o 49 km, jest Winnica 
„Mieszko” w Dębicy. Właścicielami są Jolanta i Andrzej Ligęzka. 
 Winnica została założona w 2006 roku. Jej powierzchnia wynosi 10 arów, planowane jest 
powiększenie o kolejne 20 arów (zdj. 40)380.  
 Zlokalizowana jest w południowej części Dębicy, na wysokości 270 m n.p.m. Osłonę 
przeciwwiatrową stanowi las od wschodniej strony. W pobliżu nie ma zbiorników wodnych. 
 Winnica „Mieszko” leży na stoku o orientacji południowo-zachodniej (nachylenie ok. 30%). 
Występuje tu gleba ilasta, z dużą zawartością wapnia. 
 Państwo Ligęzka uprawiają winorośl 13 odmian, głównie Rondo, Regent i Seyval Blanc.  
 Właściciele Winnicy „Mieszko” należą do Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Ukończyli 
program pilotażowy „Podkarpackie Winnice”. Regularnie uczestniczą w szkoleniach winiarskich. 
 

  
Zdjęcie 40. Winnica „Mieszko” w Dębicy381

  
 W obecnej chwili właściciele są na etapie rejestrowania gospodarstwa agroturystycznego 

z zapleczem noclegowym, sprzedażą szkółkarską oraz produkcją wina (zdj. 41). W przyszłości planują 
kolejne nasadzenia winorośli - ok. 500 sztuk382. 

 

  
Zdjęcie 41. Wino czerwone wytrawne „RONDO” z Winnicy „Mieszko”383

                                                 
380 http://www.bavin.pl/ z dnia 2.06.08 
381 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właścicieli Winnicy „Mieszko” 
382 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
383 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właścicieli Winnicy „Mieszko” 
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Kolejną winnicą na szlaku, położoną również w Dębicy, jest Winnica „Pod Dębem”. 
Właścicielem jest Wacław Matłok. 
 Winnica została założona w 1990 roku, większych nasadzeń dokonano w roku 1997. Zajmuje 
obszar 7,5 ara, jeszcze w tym roku zostanie powiększona do 16 arów (zdj. 42)384. 
 
 

  
Zdjęcie 42. Krzew winorośli z winogronami w Winnicy „Pod Dębem”385

 
 Położona na wysokości 245-265 m n.p.m., od północy i wschodu osłonięta drzewami. 
 Winnica znajduje jest na stoku o orientacji zachodniej. Jedna jej część położona jest na stoku 
o nachyleniu wynoszącym 44%, a druga - na stoku o nachyleniu 5%.  
 Gleba na tym obszarze jest kamienista, flisz wapienno-piaskowy. 
 Właściciel obecnie uprawia 11 odmian winorośli, głównie: Regent, Rondo i Bianca. 
W najbliższym czasie planuje nasadzenia kolejnych 6 odmian (rys. 20). 
 
 

  
Rysunek 20. Etykieta wina wytrawnego z Winnicy „Pod Dębem”386

 
 Wacław Matłok jest członkiem Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia oraz brał udział 
w programie „Podkarpackie Winnice”. W przyszłości planuje założyć gospodarstwo agroturystyczne 
oraz produkować wysokiej jakości wina, także na sprzedaż387. 

                                                 
384 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
385 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właściciela Winnicy „Pod Dębem” 
386 Etykieta pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właściciela Winnicy „Pod Dębem” 
387 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
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Następna na szlaku jest Winnica „Dolina Nilu” w Kolbuszowej, położona w odległości 
41 km od poprzedniej winnicy w Dębicy. Jej właścicielem jest Ryszard Cacaj.  
 Winnica powstała w 2003 roku. Obecna powierzchnia wynosi 5 arów, jednak w przyszłości 
planowane jest jej powiększenie. 
 Zlokalizowana jest w dolinie rzeki Nil, 225 m n.p.m., w zacisznym miejscu Kolbuszowej 
(zdj. 43)388. 
 „Dolina Nilu” leży na stoku o lekkim pochyleniu w kierunku południowo-wschodnim.  
 W tym miejscu występuje gleba gliniasto-piaszczysta. 
 Właściciel uprawia 8 odmian winorośli, w większości Seyval Blanc. W sumie posiada 
250 krzewów. 
 
 

  
Zdjęcie 43. Winnica „Dolina Nilu” w Kolbuszowej389

 
  
 Ryszard Cacaj (zdj. 44) należy do Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia oraz: 
 

› ukończył cykl szkoleń winiarskich w latach 2004–2006, w ramach programu „Podkarpackie 
Winnice”, 

› w 2005 roku ukończył kurs w szkole winiarskiej w Silberbergu w Austrii, 
› uczestniczył w cyklu szkoleń w winnicach Austrii, Czech, Niemiec (Nadrenia, Pallatynat), 

także w ramach programu „Podkarpackie Winnice”, 
› w 2008 roku odbył kurs pt. „Uprawa i możliwości wykorzystania winorośli”, w ramach 

Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego390.  
  

 Został także laureatem konkursu na temat win kalifornijskich. Jako nagrodę otrzymał 
zaproszenie na imprezy California Driming Festiwal, organizowane przez Ambasadora USA w Polsce 
i Wine Institute of California z siedzibą w San Francisco. 

                                                 
388 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
389 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właściciela Winnicy „Dolina Nilu” 
390 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
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 Seyval Blanc, produkowane w Dolinie Nilu, uznawane jest za bardzo dobre, jakościowe wino 
(zdj. 45)391. 
 
 

  
Zdjęcie 44. Ryszard Cacaj w swojej Winnicy „Dolina Nilu”392

 
 

  
Zdjęcie 45. Wina „Seyval Blanc” i „Regent” z Winnicy „Dolina Nilu”393

 
 
 
 

 Następnym przystankiem na szlaku jest sklep winiarski – Jana Lubery w Rzeszowie 
(37 km od Kolbuszowej), przy ul. Chodkiewicza 7/2. Właściciel sklepu jest Prezesem Stowarzyszenia 
Winiarzy Podkarpacia. 
 W ofercie znajdują się, m.in.: 

• drożdże, 
• narzędzia winiarza, 
• niezbędne dodatki, 
• urządzenia do tłoczenia moszczu, 
• bambusowe podpory do prowadzenia winorośli, 
• sadzonki odmian przerobowych, 
• książki o tematyce winiarskiej394. 

                                                 
391 Wywiad telefoniczny z Janem Luberą – Prezesem Stowarzyszenia Winiarze Podkarpacia w dniu 4.05.08 
392 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właściciela Winnicy „Dolina Nilu” 
393 Tamże 
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 Oprócz możliwości zamawiania produktów, na stronie internetowej sklepu 
(www.janlubera.pl) można również skorzystać z odnośników (linków), kierujących bezpośrednio do 
konkretnych rozwiązań różnych problemów winiarskich (rys. 21). 
 
 

  
Rysunek 21. Strona internetowa sklepu winiarskiego Jana Lubery w Rzeszowie395

 
 Właścicielowi zależy, by nie był to jedynie kolejny sklepik winiarski. Stworzono go po to, aby 
każdy mógł stwierdzić, że dzięki szerokiej ofercie produktów w bardzo dobrej cenie i jakości, 
tworzenie własnego wina staje się proste. 
   
 
 

12 km od Rzeszowa położona jest kolejna (dziesiąta) winnica na szlaku - Winnica „Królka” 
w Kielnarowej, w gminie Tyczyn. Właścicielem winnicy jest Janusz Grzesik.  
 Winnica powstała w 2004 roku. Obecnie zajmuje powierzchnię 0,5 hektara, w planach, jeśli 
nastąpi zmiana prawa, właściciel chce ją powiększyć do 5 hektarów396. 
 Zlokalizowana jest na skraju Pogórza Dynowskiego, na jednym z najwyższych wzniesień 
w okolicy, na wysokości od 320-350 m n.p.m. Od wschodu osłonięta uskokiem ziemnym o wysokości 
3 metrów, od zachodu w odległości 200 metrów znajduje się ściana lasu, od północy 2 – metrowa 
skarpa z posadzoną zasłoną przeciwwiatrową.  
 Winnica „Królka” leży na stoku o nachyleniu południowym, z lekkim odchyleniem na wschód 
(średnie nachylenie wynosi 35%). 
 Występuje tu tzw. flisz karpacki, co oznacza, że na powierzchni znajduje się warstwa gliny, 
głębiej - warstwy piaskowca podzielone łupkami. 
 
 Właściciel uprawia 10 odmian winorośli, w większości odmiany Muskat, Leon Millot i Rondo.  
 Janusz Grzesik należy do Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia oraz był uczestnikiem 
programu „Podkarpackie Winnice 2004-2006”. Aktualnie jego produkcja przeznaczona jest na użytek 
własny. Jest również właścicielem zakładu produkującego opakowania tekturowe, w tym opakowania 
na wino (zdj. 46)397. 
 

                                                                                                                                                                       
394 http://www.janlubera.pl/ z dnia 2.06.08 
395 Tamże 
396 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
397 Tamże 
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Zdjęcie 46. Opakowanie na wino produkowane w zakładzie Janusza Grzesika398

 
 
 

Jedenastą winnicą na szlaku jest Winnica „Kanada” w miejscowości Grzegorzówka (12 km 
od Kielnarowej), w gminie Hyżne. Właścicielami są Maria i Józef Wawrejko.  
 Winnica powstała w 2004 roku. Jej obecna powierzchnia wynosi 30 arów, w przyszłości 
planuje się jej powiększenie do 1 hektara (zdj. 47 i 48).  
 Zlokalizowana jest na wysokości 300 m n.p.m., na Pogórzu Dynowskim. Po południowej 
stronie, doliną płynie rzeczka „Mleczka”. Winnica położona jest na stoku skierowanym w południową 
stronę (nachylenie 15%). Typ gleby: gliniasto-ilasta.  
 W winnicy uprawianych jest 6 odmian winorośl, w większości odmiany Rondo i Svenson Red. 
 
 

  
Zdjęcie 47. Winnica „Kanada” w Grzegorzówce399

 
 Maria i Józef Wawrejko są członkami Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia i brali udział w: 
 - programie „Podkarpackie Winnice 2004-2006”, 
 - szkoleniu w szkole winiarskiej w Silberbergu w Austrii, w 2006 roku, 
 - seminarium „Uprawa winorośli i produkcja wina”, 
 - szkoleniu „Profesjonalna degustacja wina”, w 2006 roku. 

- szkoleniu „Alternatywne kierunki produkcji roślinnej”, w 2008 roku400.  
 
Właściciele planują założyć gospodarstwo agroturystyczne o profilu winiarskim, którego 

                                                 
398 http://www.masterpack-opakowania.pl/page.php?page=galeria&cat=50 z dnia 2.06.08 
399 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właścicieli Winnicy „Kanada” 
400 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
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główną atrakcją ma być degustacja wina własnej produkcji. 
 

  
Zdjęcie 48. Winogrona w Winnicy „Kanada”401

 
 
 
 

Następna na szlaku jest Winnica „Kamieniec” we wsi Futoma, oddalona o 16 km od 
Grzegorzówki, w gminie Błażowa. Właścicielami są: Wacław Matłok (posiadający również Winnicę 
„Pod Dębem”) oraz Wiesław Karbarz. 
 Winnica „Kamieniec” powstała w 2006 roku. Jej obecna powierzchnia wynosi 1 hektar 
(zdj. 49)402. 
 
 

  
Zdjęcie 49. Teren pod winnice „Kamieniec” przed nasadzeniami403

 
 Zlokalizowana na wysokości 300 m n.p.m. Od północy i północnego-wschodu osłonięta od 
wiatru. U podnóża znajduje się potok i staw. 
 Winnica mieści się na stoku o orientacji południowo-zachodniej, o nachyleniu wynoszącym 
14%. 
 W miejscu tym występuje gleba gliniasto-kamienista. 
 W 2008 roku właściciele dokonali nasadzeń 13 odmian winorośli, najwięcej: Hibernal, Seyval, 
Regent i Bianca. 
                                                 
401 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właścicieli Winnicy „Kanada” 
402 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej  
403 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właścicieli Winnicy „Kamieniec” 
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 W 2009 roku planowane są nasadzenia odmian: Marechal Foch, Himrod, Aurora, Swenson 
Red, Jutrzenka, Marguette i Rosler. 
 Wiesław Karbarz i Wacław Matłok są członkami Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia oraz 
uczestniczyli w programie „Podkarpackie Winnice” (zdj. 50). W przyszłości planują otworzyć 
gospodarstwo agroturystyczne oraz produkować wysokiej jakości wino, także na sprzedaż404. 
 

  
Zdjęcie 50. Wiesław Karbarz i Wacław Matłok przy Winnicy „Kamieniec”405

 
 
 
 

Winnica „Nad Dynówką”, to kolejny przystanek na „Podkarpackim Szlaku Winnic”. 
Winnica mieści się w Dynowie, oddalonym od poprzedniej winnicy o 12 km, w powiecie 
rzeszowskim. Właścicielem jest Lesław Iwański. 
 Powstała w 2004 roku. Obecna powierzchnia winnicy wynosi 10 arów, w planach jest 
powiększenie do 30-40 arów. 
 Winnica położona jest na wysokości 254-260 m n.p.m., na stoku o orientacji południowo-
zachodniej (nachylenie 10-15%). W jej pobliżu przepływa rzeczka Dynówka.  
 W Dynowie występują gleby pogórzy i przedgórzy, pod względem rodzaju i gatunku są to 
gleby pyłowe i ilaste. 
 W Winnicy „Nad Dynówką” uprawia się 7 odmian winorośli, w większości Rondo i Regent. 
 Właściciel należy do Stowarzyszenia Winnice Doliny Sanu, jak również do Stowarzyszenia 
Winiarzy Podkarpacia. Brał także udział w programie „Podkarpackie Winnice”. 
 Aktualnie winnica nie prowadzi działalności szkółkarskiej ani agroturystycznej. Planuje się 
sprzedaż wina, jednak w chwili obecnej produkcja wina przeznaczona jest na użytek własny. Plany 
rozwojowe to zakup sprzętu do produkcji i przechowywania wina, zakup małego ciągnika 
ogrodniczego z osprzętem do prowadzenia zabiegów agrotechnicznych w winnicy406. 
  
 
 
 

Kolejną winnicą na szlaku jest Winnica „Nad Skotnikiem” w miejscowości Rogóżno (45 km 
od winnicy w Dynowie), w gminie Łańcut. Właścicielem winnicy jest Mariusz Skórski. 

                                                 
404 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
405 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właścicieli Winnicy „Kamieniec” 
406 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
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 Winnica powstała w 2005 roku. Obecnie zajmuje powierzchnię 10 arów, planowane jest jej 
powiększenie o kolejne 25 arów. 
 Położona na wysokości 220 m n.p.m., u podnóża znajduje się jar oraz w pobliżu przepływa 
ciek wodny. Kierunek nachylenia stoku: północno-południowy (nachylenie 0-10%)407.  
 Gleba w tym miejscu jest gliniasta. 
 Właściciel uprawia 10 odmian winorośli: Bianca, Seyval Blanc, Sibera, Muskat Odeski, Einset 
Seedless, Jutrzenka, Leon Millot, Marechal Foch, Rondo i Regent. Wszystkich po 50 sztuk.  
 Mariusz Skórski jest członkiem Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Uczestniczył 
w programie „Podkarpackie Winnice” oraz jest uczestnikiem projektu „Na winiarskich ścieżkach 
Podkarpacia”. W 2006 roku wziął udział w kursie enologicznym w szkole winiarskiej w Silberbergu w 
Austrii.  
 W przyszłości planuje powiększyć areał winnicy, jak i zakupić niezbędne urządzenia do 
wyrobu wina, tj. zbiorniki fermentacyjne, młynek z odszypułkowarką i prasę do tłoczenia winogron. 
Zamierza również zorganizować sprzedaż wina z własnej winnicy. 
 
 
 

W odległości 32 km od Rogóżna, w miejscowości Węgierka, znajduje się piętnasta winnica na 
szlaku - Winnica „Węgierka”, w powiecie jarosławskim. Właścicielem winnicy jest Jerzy Stecki. 
 Winnica „Węgierka” została założona w 2005 roku. Aktualna powierzchnia uprawy wynosi 
0,27 hektara, planowana powierzchnia ma wynosić 1,1 hektara (zdj. 51). 
 Zlokalizowana na wysokości ok. 220 m n.p.m., od strony północno–wschodniej występują 
naturalne osłony z lasu mieszanego, od strony południowo–zachodniej przepływa niewielka rzeczka. 
Kierunek nachylenia stoku: południowo-zachodni (20-25%). 
 Winnica położna jest na glebie gliniastej o podłożu wapiennym. 
 Właściciel uprawia 19 odmian winorośli, m.in. Rondo, Leon Millot, Regent, Sibera, Jutrzenka, 
Seyval Blanc. 
 
 

  
Zdjęcie 51. Winnica „Węgierka”408

                                                 
407 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
408 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właściciela Winnicy „Węgierka” 
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 Jerzy Stecki należy do Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia, był uczestnikiem pilotażowego 
programu „Podkarpackie Winnice” oraz jest uczestnikiem projektu „Na winiarskich ścieżkach 
Podkarpacia” (zdj. 52). 
 

  
Zdjęcie 52. Jerzy Stecki w swojej piwnicy409

 
 Na razie produkuje wino na własne potrzeby, jednak docelowo planowana jest produkcja na 
sprzedaż, jeśli przepisy na to pozwolą.  
      Obecnie istnieje możliwość zwiedzania winnicy i degustacja wina (w warunkach polowych). 
Właściciel chętnie również udzieli porad z zakresu uprawy winorośli i produkcji wina410. 
 Winnica „Węgierka” posiada własną stronę internetową: 
 www.winnicawegierka.republika.pl 
 
 

W tej samej miejscowości – Węgierka, znajduję się Winnica „Węgrzyn”. Właścicielką 
winnicy jest Małgorzata Herman-Mruk. 
 Winnica powstała w 2003 roku. Powierzchnia wynosi 0,59 hektara, planowane jest jej 
powiększenie do 1,13 hektara. 
 Znajduje się na wysokości 258 m n.p.m. Od strony południowej styka się z ciekiem wodnym 
o szerokości 0,5 m, wypływającym z lasu. Kierunek nachylenia stoku: południowy (5-10%)411. 
 Typ gleby: gliniasto-wapienny. 
 Małgorzata Herman-Mruk uprawia 15 odmian winorośli, w większości Kodrianka, Jutrzenka 
i Wiszniewyj Rannij. 
 Właścicielka należy do Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. W przyszłości planuje założyć 
gospodarstwo agroturystyczne, w którym będzie można poznać tajniki powstawania wina, budowania 
piwnic winiarskich oraz odbyć wycieczkę krajoznawczą. Planowana jest także bezpłatna degustacja 
i rozrywki sportowe. 
 
 
 
 

Przedostatnią winnicą na szlaku jest Winnica „Gala”, położona w miejscowości Ujkowice, 
w gminie Przemyśl. Oddalona jest o 19 km od poprzedniej winnicy w Węgierce. Właścicielem 

                                                 
409 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właściciela Winnicy „Węgierka” 
410 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
411 Tamże 
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winnicy jest Jarosław Gala. 
 Winnica „Gala” powstała w 1995 roku. Jej powierzchnia wynosi 0,25 hektara, w planach jest 
powiększenie winnicy do 2-3 hektarów (zdj. 53)412. 
 
 
 

  
Zdjęcie 53. Winnica „Gala”413

 
 W miejscu, gdzie znajduje się winnica, wysokość nad poziom morza sięga 
230-245 metrów. W pobliżu nie ma zbiorników wodnych oraz brak osłon przeciwwiatrowych. 
  
 Winnica leży na południowo-zachodnim stoku (nachylenie 20%). Występuje tu gleba 
piaszczysto-gliniasta. 
 Właściciel uprawia 9 odmian winorośli, w większości Sibera, Seyval Blanc i Bianca (zdj. 54).  
 
 

  
Zdjęcie 54. Odszypułkowanie winogron w Winnicy „Gala”414

 
Jarosław Gala należy do Stowarzyszenia Winnice Doliny Sanu. Obecnie rozmnaża winorośl na 

potrzeby własne i sąsiadów. W przyszłości planuje sprzedaż wina w gospodarstwie. W 2009 roku 
zamierza zaadaptować pomieszczenia gospodarcze do celów enoturystycznych415. 

                                                 
412 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
413 Zdjęcie pochodzi z udostępnionych autorowi prywatnych zbiorów właściciela Winnicy „Gala” 
414 Tamże 
415 Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
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Ostatnią winnicą na szlaku, położoną aż 82 km od winnicy z Ujkowic - jest Winnica „Dolina 
Sanu”, w Sanoku. Właścicielem jest Józef Bodziak. 
 Winnica powstała w 2006 roku. Aktualnie jej powierzchnia wynosi ok. 40 arów, w planach ma 
być powiększona do 2,5 hektara416 (zdj. 55).  
 Położona na południowym stoku (nachylenie 30%), na wysokości 230 m n.p.m. Od 
południowej strony otaczają ją tereny leśne, od strony zachodniej teren zabudowany, od strony 
południowej rzeka San. 
  Typ gleby: gliniasto-piaszczysta, żwir rzeczny. 
 

  
Zdjęcie 55. Winnica „Dolina Sanu” w Sanoku417

 
 Właściciel uprawia 11 odmian winorośli, najwięcej Pinot Noir oraz testuje 2 odmiany 
ukraińskie. W sumie posiada 220 szt. krzewów (zdj. 56). 

 

  
Zdjęcie 56. Nowe nasadzenia w Winnicy „Dolina Sanu”418

 
 

 Józef Bodziak należy do Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Obecnie nie produkuje wina, 
ponieważ są to młode nasadzenia, ale w przyszłości ma zamiar produkować i sprzedawać wino we 
własnym zakresie oraz otworzyć mały punkt gastronomiczny  
 Winnica „Dolina Sanu” posiada własną stronę internetową: 
 http://dolinasanu.webpark.pl 

                                                 
416Autor pracy na podstawie ankiety internetowej 
417 http://dolinasanu.webpark.pl/nowefotki.html z dnia 2.06.08 
418 Tamże 
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 Reasumując, należy stwierdzić, że Podkarpacie jest regionem, w którym drzemie duży 
potencjał i możliwości w rozwoju winiarstwa i enoturystyki. Większość właścicieli opisanych winnic, 
należących do „Podkarpackiego Szlaku Winnic”, chce powiększyć swoje winnice oraz zainwestować 
w stworzenie prawdziwego gospodarstwa enoturystycznego. Za główną barierę w rozwoju własnego 
przedsięwzięcia, właściciele uznali niekorzystne prawo, jednak gdy to się zmieni, na pozór niewielkie 
winniczki, staną się dużą atrakcją dla regionu, a może i całej Polski. W przyszłości „Podkarpacki Szlak 
Winnic” można wzbogacić o nowe winnice oraz rozbudować pod względem innych atrakcji na szlaku. 
Niewątpliwie jest to ciekawy pomysł i z całą pewnością warto go kontynuować. 
 
 

3.7 Metody promocji autorskiego „Podkarpackiego Szlaku Winnic” 
 
 Podstawowe pojęcia związane z promocją produktu turystycznego, metodami i środkami 
wykorzystywanymi do jego prezentacji, przedstawiono dość szczegółowo w drugim rozdziale pracy. 
Natomiast w niniejszym podrozdziale skupiono się głównie na tym, jak powinna wyglądać promocja 
szlaku turystycznego i konkretne działaniach związane z przekazem informacji o nowym produkcie, 
czyli „Podkarpackim Szlaku Winnic”. 
 Szlak turystyczny jest specyficznym produktem. Zarządzany w odpowiedni sposób, 
prawidłowo oznakowany i przede wszystkim właściwie promowany, ma szansę stać się swoistym 
produktem turystycznym regionu, a z czasem nawet produktem markowym.  
 Promocja szlaku turystycznego najczęściej sprowadza się do następujących czynności: 

• ustawienie tablic informacyjnych (billboardy) w miejscach występowania atrakcji, a także 
w większych miejscowościach, 

• wydanie folderu, ulotek lub przewodnika zawierającego przebieg i opis trasy oraz mapę 
najciekawszych atrakcji na szlaku i w pobliżu,  

• stworzenie strony internetowej poświęconej poszczególnym atrakcjom na odcinkach szlaku 
oraz ogólnym informacjom o miejscowościach, 

• organizacja różnych imprez promujących atrakcje na szlaku, np. wycieczki, konkursy itp.  
  
 Przy doborze odpowiednich metod promocji warto sięgnąć również nieco głębiej, niż tylko do 
tradycyjnej reklamy i znanych od dawna innych metod promocji. Przydatną formą prezentacji tego 
rodzaju produktu i przekazania o nim możliwie pełnej i rzetelnej informacji powinny być działania 
z zakresu Public Relations (PR). 
 Public Relations dla wielu osób kojarzy się z czymś tajemniczym i mało przydatnym 
w promocji produktów. Obco brzmiąca nazwa jednych przyciąga, innych natomiast zniechęca do 
zagłębienia tej tematyki419. Public Relations jest to zintegrowany instrument narzędzi promocji, 
kształtujący wizerunek produktu, co dzisiaj ma szczególne znaczenie dla wielu klientów, dla których 
reklama nie stanowi już wiarygodnego bodźca do podejmowania decyzji. 
 W promocji produktu turystycznego, jakim jest szlak można wykorzystać kilka instrumentów 
Public Relations. Wprawdzie wykorzystywane są one głównie w promocji regionów, jednak warto im 
się przyjrzeć pod kątem możliwości wykorzystania również do promocji „Podkarpackiego Szlaku 
Winnic”. Należą do nich:  
 Media relations – polegające na stałej współpracy ze środkami masowego przekazu. To 
przede wszystkim stałe pielęgnowanie stosunków z dziennikarzami, żmudne budowanie bazy danych 
i sieci powiązań, organizowanie interesujących z punktu widzenia mediów imprez, wyszukiwanie, 
bądź kreowanie ciekawych informacji oraz upowszechnianie ich we właściwej formie. Współpraca 
z mediami powinna być realizowana systematycznie, a nie jak to ma obecnie miejsce - sporadycznie, 
przypadkowo.  
 Każde przedsięwzięcie (konferencja/seminarium, stworzenie nowego produktu), niezależnie od 

                                                 
419 T. Soliński, J. Krupa, Rola Public Relations w procesie promocji produktu turystycznego, [w:] Materiały III 
Ogólnopolskie Konferencji Naukowo-technicznej „Błękitny San”, Dubiecko 21-22 kwietnia 2006, s. 335-336. 



rozmiarów projektu, powinno mieć partnerów w mediach. Współpraca z mediami przyniesie wiele 
korzyści, których efektem finalnym będzie pożądany wizerunek. Patronat medialny ponadto dodaje 
przedsięwzięciu prestiżu i rangi, co z kolei przekłada się na odbiór w otoczeniu organizacji. Korzystne 
relacje z dziennikarzami dają możliwość dotarcia do szerszego grona ze swojego otoczenia, od tego 
zależy bowiem sukces, bądź niepowodzenie. O zaufanie mediów należy stale zabiegać. Powinna to 
być ciągła współpraca, ułatwiająca dwukierunkową komunikację. 
 To właśnie informacja prasowa jest podstawowym środkiem komunikacji z mediami. Zwykle 
zawiera ona opinię organizacji na określony temat, jest zbiorem informacji o organizacji i jej 
ofercie420. 
 System identyfikacji wizualnej - obejmuje wizualne czynniki kontaktowania 
i komunikowania się z otoczeniem. Złożoność sytemu zależy przede wszystkim od wielkości, zakresu 
i sposobu działania organizacji. Tożsamość wizualna to coś w rodzaju kodu optycznego 
i estetycznego, który umożliwia przekazanie sygnałów, dzięki którym lepiej będzie w otoczeniu 
postrzegany jej wizerunek.  
 W przypadku szlaku ważne jest opracowanie znaku (logo), które w pełni oddawałoby jego 
specyfikę i stałoby się jego wizytówką, rozpoznawalną w całym kraju i za granicą (rys. 22).  
 
 

 
 

Rysunek 22. Logo „Podkarpackiego Szlaku Winnic”421

 
 Także wygląd stron internetowych powinien zostać opracowany zgodnie ze specyfiką 
działalności. Chodzi tu głównie o kolorystykę strony, stosowane czcionki itp. 
  Dobry system identyfikacji wizualnej przyniesie wiele korzyści, jednak niewłaściwie 
opracowany system może negatywnie wpływać na wizerunek regionu, czy też produktu, jakim jest 
szlak422. 
 Wydarzenia (konferencje/seminaria, etc.) - w ostatnich latach, w szybkim tempie wzrosła 
popularność eventów (wydarzeń), co sprawiło, że obecnie wiele organizacji wykorzystuje ten 
instrument do kształtowania swojego wizerunku423.  
 Kluczowym etapem w przygotowaniu eventu jest ustalanie celów przedsięwzięcia 
w powiązaniu z celami organizacji. Realizując ten punkt, należy sobie odpowiedzieć na pytanie - jaki 
cel ma osiągnąć realizowane wydarzenie, aby jednocześnie harmonijnie wpisywać się w politykę 
organizacji? Cele muszą być, m.in.: realne (możliwe do osiągnięcia) oraz mierzalne (dające się 
zmierzyć). Organizowana impreza nie może być „oderwana” od organizacji, ponieważ będzie źle 
postrzegana, zarówno ona, jak i organizacja. Gdy już mamy określone cele wydarzenia, możemy 
przystąpić do kalkulacji budżetu. 
 Kolejny etap, to określenie budżetu dla zaplanowanych działań. Budżet powinien być 

                                                 
420 T. Soliński, J. Krupa, Rola Public…, dz. cyt., s. 347-348. 
421 Koncepcja logo według pomysłu autora pracy 
422 T. Soliński, J. Krupa, Wykorzystanie instrumentów Public Relations w kreowaniu wizerunku regionu turystycznego. 
Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”, Nozdrzec 20-21 kwietnia 2007, s. 37-38. 
423 Tamże, s. 39-41. 
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„skrojony na miarę”, ponieważ tylko taki zapewni właściwą realizację eventu. Często popełnianymi 
błędami na tym etapie, są: zbyt optymistyczna kalkulacja kosztów, brak rezerwy na nieprzewidziane 
wydatki, pomijanie drobnych kosztów, które po zsumowaniu tworzą znaczącą kwotę, brak kosztów 
osobowych organizatorów, niedokładne oszacowanie kosztów udziału uczestnika - co prowadzi 
w konsekwencji do deficytu budżetowego. 
 Dobór ludzi do zespołu organizacyjnego ma ogromny wpływ na sukces eventu i jest jednym 
z jego istotnych czynników. „Recepta” na realizację tego działania jest w miarę prosta - ludzi dobiera 
się, m.in. na podstawie cech osobowościowych, predyspozycji, doświadczenia, zaangażowania, etc. 
Jednak najlepiej, gdy są to ludzie już „sprawdzeni”, ponieważ oszczędzi nam to wielu godzin szkoleń 
oraz nieustannego nadzoru nad ich pracą. Zdarza się, iż menedżer wyznacza ludzi do zespołu 
organizacyjnego, którzy nie mają żadnego doświadczenia w tym zakresie oraz pracują „z przymusu”. 
Jeżeli jedynym motywatorem dla pracownika jest polecenie służbowe jego przełożonego, to zapewne 
efektywność pracy będzie niższa, a skutki tego „odczują” goście podczas trwania imprezy. 
 Planowanie eventu powinno się odbyć z dużym wyprzedzeniem, zdarza się, że nawet rocznym, 
a półroczny okres jest normą - oczywiście zależne jest to od rodzaju planowanego wydarzenia.  
 Istotnym dla sukcesu eventu działaniem jest informowanie potencjalnych uczestników 
o szczegółach wydarzenia oraz warunkach uczestnictwa. Rozpoczęcie odpowiednio wcześniej 
kampanii promocyjno-informacyjnej, ma za zadanie zainteresować uczestników oraz zapoznać ich 
z ofertą oraz warunkami uczestnictwa. Doskonałym rozwiązaniem jest posiadanie regulaminu 
imprezy, który jednoznacznie wyjaśnia kwestie związane, m.in. z odpłatnością za udział - jeżeli taka 
występuje (wysokość opłaty, termin i sposób zapłaty), rezygnacją z udziału424. 
 
 
Konkretne rozwiązania na rzecz promocji „Podkarpackiego Szlaku Winnic” 
 
 Promocja produktu turystycznego, w tym przypadku – „Podkarpackiego Szlaku Winnic”, ma 
na celu zwiększenie zainteresowania winnicami, winem, regionem oraz wykreowaniem pozytywnego 
wizerunku w społeczeństwie. „Podkarpacki Szlak Winnic” stworzono również z myślą o rozwoju 
enoturystyki, edukacji i wypoczynku. Mimo, że polskie wina, pochodzące z własnej produkcji, nie 
mogą być jeszcze sprzedawane, już dziś można powziąć działania, mające służyć wypromowaniu 
polskich winnic.  
 Jednym ze sposobów wypromowania „Podkarpackiego Szlaku Winnic”, może być, powstały 
w oparciu o zebrane informacje i zdjęcia, folder z mapą, załączony w Aneksie pracy (załącznik nr 2). 
Autor zdaje sobie sprawę z różnych niedoskonałości przygotowanego projektu. Jednak uważa, że 
w przyszłości warto by go kontynuować i rozszerzać o nowopowstałe winnice i inne atrakcje na 
szlaku.  
 Po wydaniu takiego folderu, można go na różne sposoby promować i rozpowszechniać na 
polskim, jak również na zagranicznym rynku (np. w języku angielskim). Folder może być dodatkiem 
do różnych magazynów o tematyce winiarskiej i winoroślowej. Również warto byłoby nawiązać 
współpracę z biurami podróży, które promowałyby oferty podkarpackich gospodarstw 
enoturystycznych. Można go również rozpowszechniać w formie elektronicznej, umieszczając na 
stronach internetowych o tematyce nie tylko winiarskiej i turystycznej, ale również z innych dziedzin.
  
 Z winnicami i winiarstwem związane są różnego rodzaju imprezy. To także doskonały 
moment na podkreślenie znaczenia regionu Podkarpacia, choćby poprzez rozprowadzanie na tego typu 
imprezach - folderu ze szlakiem i mapą, jako dowód, że Podkarpacie naprawdę staje się kolebką 
polskiego winiarstwa i wciąż się rozwija. 
 Doskonałym pomysłem, byłoby wykupienie domeny „podkarpackiszlakwinnic.pl”. Na 
stronie znajdowałyby się oferty poszczególnych winnic oraz inne atrakcje regionu.  
Dodatkowo istniałaby możliwość rezerwacji miejsc noclegowych w gospodarstwach 

                                                 
424 T. Soliński, J. Krupa, Rola public…, dz. cyt., s. 352-353. 

 



enoturystycznych, możliwość umówienia się na degustację, czy zwiedzanie winnicy.  
 Odrębnym działem strony byłby sklep internetowy z podkarpackimi winami. Turyści, którzy 
odwiedzili gospodarstwo i kupili butelkę wina, być może chcieliby ponownie zakupić trunek, wówczas 
sklep umożliwiałby im zakup. 
 Na stronie „Podkarpackiego Szlaku Winnic” powinno znajdować się forum, dzięki któremu 
właściciele winnic mieliby okazję do wymiany zdań, podzielenia się doświadczeniem, 
a zainteresowani odwiedzający – możliwość swobodnego zadawania pytań.  
 Dobrym pomysłem byłoby umieszczenie mapy z „Podkarpackim Szlakiem Winnic” - na 
billboardach i ustawienie ich przy wjeździe do wybranych powiatów, gmin, czy miejscowości, 
w których znajdowałyby się winnice. Wówczas wielu kierowcom, a zwłaszcza pasażerom, na pewno 
zapadła by w pamięci informacja, że w danym miejscu znajduje się interesująca atrakcja i, że warto ją 
kiedyś zobaczyć, a nawet zakosztować jej wyrobów. 
 Oznakowanie każdego szlaku, oprócz standardowych drogowskazów, obejmuje również 
tablice informacyjne. Warto, zatem stworzyć ciekawe tablice dla „Podkarpackiego Szlaku Winnic” 
z własnym logo i wykorzystać je do oznakowania kolejnych winnic na szlaku (rys. 23). Na pewno 
przyczyni się to do zwiększenia zainteresowania i zadowolenia ze strony turystów i nie tylko.  
 

  
Rysunek 23. Tablica informacyjna na przykładzie Winnicy „Golesz” w Jaśle425

 
 Warto wspomnieć, że osobą, która w znaczący sposób przyczyniła się do promocji 
podkarpackiego wina i winnic na arenie krajowej, jak i zagranicznej, jest wspomniany wcześniej 
Roman Myśliwiec (zdj. 57), założyciel winnicy „Golesz” w Jaśle.  

                                                 
425 Projekt tablicy informacyjnej „Podkarpackiego Szlaku Winnic” według pomysłu autora pracy 
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 Dzięki jego uczestnictwie w wielu konferencjach, szkoleniach, spotkaniach, a także zabieganiu 
o „normalne” przepisy prawa winiarskiego, promuje nie tylko Podkarpacie, ale również własną osobę.  

 

  
Zdjęcie 57. Roman Myśliwiec (z prawej) i Jan Krupa podczas debaty konferencyjnej426

 
 

3.8 Analiza SWOT w zakresie rozwoju enoturystyki w Polsce 
 
 Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe 
strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia). Przedmiotem analizy SWOT może być region, 
firma, gmina, inwestycja o dowolnym charakterze, stowarzyszenie, organizacja, kampania reklamowa, 
praktycznie trudno znaleźć sytuację, do której nie można by zastosować metody SWOT. Podstawą 
analizy SWOT jest wyszczególnienie czynników wewnętrznych (mocnych i silnych stron) oraz 
zewnętrznych (szans i zagrożeń) charakteryzujących przedmiot analizy SWOT427.   
 Przy identyfikacji tych czynników pomocny jest schemat dzielący czynniki analizy SWOT na 
cztery kategorie: 

• wewnętrzne pozytywne (mocne strony). Identyfikacja mocnych stron wynika ze znajomości 
przedmiotu analizy. Im ta znajomość jest głębsza, tym wynik analizy jest bardziej efektywny. 
Mocne strony zależą od rodzaju przedmiotu analizy. Inaczej będzie prowadzona ich identyfikacja 
w przypadku przedsiębiorstwa, a inaczej w przypadku analizy przedsięwzięcia, które nie będzie 
miało charakteru gospodarczego, 

• wewnętrzne negatywne (słabe strony). Identyfikacja słabych stron przebiega podobnie jak 
identyfikacja mocnych stron przedmiotu analizy i jest wynikiem znajomości przedmiotu analizy. 
Praktycznie w każdym przypadku słabe strony są wynikiem wszelkiego rodzaju braku zasobów 
i braku kwalifikacji przedmiotu analizy, 

• zewnętrzne pozytywne (szanse lub okazje). Należy znaleźć w otoczeniu kluczowe czynniki, 
które pozwolą na utrzymanie pozycji lub jej ekspansję, a jednocześnie osłabią zagrożenia. Szanse 
mają pozytywny wpływ na rozwój i pokonywanie barier płynących z otoczenia, 

• zewnętrzne negatywne (zagrożenia). Należy w otoczeniu zidentyfikować kluczowe czynniki, 
które są przeszkodą dla utrzymania pozycji, rozwoju lub ekspansji. Zagrożenia mają negatywny 

                                                 
426 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Produkt turystyczny szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia 
w słabo zurbanizowanych regionach Polski”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów-
Kielnarowa 27-28 marca 2008. 
427 http://swot.analizaswot.com.pl/content/view/41/31/ z dnia 9.06.08 
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wpływ przede wszystkim na utrzymanie pozycji, jak również na perspektywy rozwoju. 
Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą opracowania prawidłowej strategii428.  

 Autor opracował analizę SWOT dla winnic, jako produktu turystycznego. Ma ona na celu 
ukazanie mocnych i słabych stron, a także określenie szans i zagrożeń, jakie mogą wystąpić w zakresie 
rozwoju enoturystyki w Polsce. 
  
 Mocne strony: 

• dogodne warunki do uprawy winorośli w Polsce,  
• rosnąca liczba winnic w Polsce, 
• moda na enoturystykę, 
• turystyka winiarska jest obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią światowego przemysłu 

turystycznego, 
• Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, w którym nie obowiązuje zakaz 

sadzenia nowych winnic, 
• możliwość uzyskania pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej, 
• wino z polskich winnic, jako swoisty i niepowtarzalny produkt turystyczny, 
• wysoka jakość produkowanego wina, 
• liczne programy, jak np. „Podkarpackie Winnice”, czy „Na winiarskich ścieżkach 

Podkarpacia”, wpierające rozwój uprawy winorośli i produkcję win gronowych, 
• duże zainteresowanie i przychylność ze strony mediów. 
 
 Słabe strony: 
• brak odpowiednich regulacji prawnych, w tym obowiązek prowadzenia składu podatkowego 

i nadzoru akcyzowego przez producentów produkujących wino z własnej winnicy, 
• brak szeregu regulacji, odnoszących się np. do tak ważnych kwestii, jak odmiany winorośli do 

produkcji win, klasyfikacja win (w tym zasady wyrobu win jakościowych) oraz oznaczanie 
i opis win (etykiety), 

• obowiązek opłacania składek w ZUS przez właścicieli niewielkich gospodarstw rolnych, 
• niewielka liczba gospodarstw agroturystycznych produkujących własne wina, 
• słaba promocja istniejących już gospodarstw enoturystycznych, 
• problem z dotarciem i uzyskaniem informacji o istniejących winnicach (m.in. brak informacji 

w Internecie), 
• niedostatecznie rozwinięta infrastruktura towarzysząca (kiepski stan dróg, baza noclegowa, 

gastronomiczna). 
 
 Szanse: 
• nastąpiła faza realizacyjna projektu nowelizacji ustawy z dnia 22 stycznia 2004 roku, który 

przewiduje m.in. zniesienie ograniczenia sadzenia winorośli i produkcji wina na terenie Polski, 
• w planach jest anulowanie załącznika do ustawy z 22 stycznia 2004 roku, który określał 

odmiany winorośli dozwolone do uprawy w celu pozyskiwania winogron do wyrobu wina. 
Umożliwi to wykorzystanie do uprawy odmian winorośli, sklasyfikowanych do produkcji wina 
w innych państwach członkowskich UE. 

• enoturystyka może stanowić dodatkowe źródło dochodów dla gospodarstw agroturystycznych, 
• rozwój enoturystyki wiąże się ze wzrostem liczby miejsc pracy, głównie na wsi, 
• wzrost zainteresowania nową formą turystyki wśród turystów, 
• promocja w kraju i za granicą miejscowości, w których znajdują się winnice,  
• satysfakcja właściciela gospodarstwa agroturystycznego z prowadzonej działalności. 

 
428 http://swot.analizaswot.com.pl/content/view/41/31/ z dnia 9.06.08 
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Zagrożenia: 
• jeśli sytuacja szybko się nie zmieni, polski rolnik straci szansę na sprzedaż własnego wina, 

ponieważ Polsce grożą limity unijne i jeśli do 2010 roku nic się nie zmieni, na miejscu polskich 
rolników pojawią się zagraniczni inwestorzy,  

• z powodu braku odpowiednich przepisów, w Polsce będzie rosnąć „szara strefa” wśród 
producentów wina,  

• niedoskonałość oferty enoturystycznej, 
• rosnące ceny ziemi. 
 

 Podsumowując, powyższa analiza SWOT w zakresie rozwoju enoturystyki w Polsce, pokazała, 
że istnieje przewaga mocnych stron nad słabymi oraz znaczna przewaga szans nad zagrożeniami.  
 Największy oraz najważniejszy problem stanowi prawo winiarskie. Jednak dzięki takim 
instytucjom jak choćby Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia, którego członkowie od lat zabiegali 
w sejmie o zmianę prawa, widać światełko w tunelu i być może już nie za długo będziemy mogli kupić 
dobre, polskie wino, bezpośrednio od jego producenta – właściciela winnicy.  
 Już 1 stycznia 2009 roku, obowiązywać będzie nowa ustawa o podatku akcyzowym. Jeżeli 
wszystkie deklaracje winiarskie zostaną spełnione, rok 2009 będzie początkiem nowej ery winiarskiej 
w Polsce.  
 Pozostałe słabe strony i zagrożenia, na tle problemów prawnych, z jakimi borykali się i nadal 
borykają polscy winiarze, wydają się znacznie mniej ważne. Przy odpowiednim doborze środków, 
metod promocji, szkoleń, a także możliwościach finansowanych, jakie daje Unia Europejska, za kilka 
lat w kilku województwach mogą powstać prawdziwe gospodarstwa enoturystyczne. 
 Dogodne warunki do uprawy winorośli, wciąż rosnąca liczba winnic, a także bardzo dobra 
jakość produkowanego wina, to tylko kilka elementów, które stanowią mocną podstawę, do tego by na 
poważnie zastanowić się nad stworzeniem własnego gospodarstwa enoturystycznego. 
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PODSUMOWANIE 
  
 Myślą przewodnią niniejszej pracy, było pokazanie Polski, jako kraju z bogatymi tradycjami 
winiarskimi, coraz liczniej występującymi winnicami, w oparciu, o które można wytyczyć szlak dla 
rozwoju enoturystyki. 
 W ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania uprawą winorośli i winiarstwa. 
Turystyka winiarska rozwija się w naszym kraju w zawrotnym tempie. Coraz więcej drobnych 
producentów wina, jeśli tylko przepisy na to pozwolą, myśli o powiększeniu swoich winnic oraz 
rozpoczęciu sprzedaży własnego wina.  
 Istnieje szereg argumentów przemawiających za rozwojem turystyki winiarskiej. Wino może 
stanowić doskonałe uzupełnienie oferty gospodarstw agroturystycznym, jednocześnie przynosząc 
dochody. W ostatnich latach, wśród Polaków nastąpił wzrost wiedzy o zdrowotnych właściwościach 
wina. Naturalne wino gronowe z własnej winnicy może się stać nie lada atrakcją nie tylko dla 
gospodarstw agroturystycznych429.  
 Na tle całego kraju, najbardziej dynamicznie rozwijającym się regionem, o którym głośno 
wśród polskich winiarzy – jest Podkarpacie. Tak się narodził pomysł stworzenia „Podkarpackiego 
Szlaku Winnic”. 
 Z informacji uzyskanych na szkoleniu pt. „Uprawa i możliwości wykorzystania winorośli”, 
autor dowiedział się, że w województwie podkarpackim jest, aż przeszło 100 winnic i wciąż ich 
przybywa.  
 Dzięki pomocy Romana Myśliwca i członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia, autor 
rozpoczął poszukiwanie właścicieli podkarpackich winnic, którzy zechcieliby uczestniczyć 
w realizacji „Podkarpackiego Szlaku Winnic”. Dodatkowo okazało się, że uzyskane przez autora 
informacje o winnicach „przypadkowo” mogą pomóc w realizacji Programu Stowarzyszenia Winiarzy 
Podkarpacia pt. „Na winiarskich ścieżkach Podkarpacia”. 
 Na tym etapie wystąpiły nieoczekiwane problemy, ponieważ pomimo umieszczenia przez 
autora pracy tekstu na stronie Stowarzyszenia z prośbą o pomoc, zgłosiło się niewielu właścicieli 
winnic. Zmusiło to autora do powzięcia innych środków, a mianowicie odnalezienia ich na „własną 
rękę”. Kilku spośród właścicieli winnic nie zechciało udostępnić zdjęć swoich winnic, twierdząc, że 
istnieją ciekawsze winnice do pokazania, niż ich własne. Dzięki pracy i uporowi na szlaku 
przedstawiono 18 winnic oraz 2 sklepy winiarskie. Winnicom z „Podkarpackiego Szlaku Winnic”, 
podobnie jak w całej Polsce brakuje jeszcze odpowiednich metod promocji. Być może podkarpaccy 
winiarze zechcą w przyszłości skorzystać z zaproponowanych przez autora metod, które należy 
zaliczyć do nowoczesnych, i które warto w przyszłości wykorzystać. Brakuje również fachowej oferty 
enoturystycznej, a także ludzi, którzy pomogliby w jej stworzeniu. Utworzenie folderu z mapą, 
w oparciu o uzyskane informacje i zdjęcia, ma być jedną z metod promocji winnic i regionu 
Podkarpacia. Jak już wspomniano, autor zdaje sobie sprawę z niedoskonałości projektu, jednak uważa, 
że jest to dobry początek na drodze do stworzenia profesjonalnych ofert. 
 Dzięki pracy uzyskano odpowiedzi na pytania badawcze, stanowiące problem główny pracy. 

1. Biorąc pod uwagę warunki do uprawy winorośli oraz bogatą tradycję w uprawie winorośli 
i produkcji wina, Polska może w przyszłości stać się krajem winnic. Wielu właścicieli winnic 
tylko czeka, aż przepisy prawa się zmienią, wówczas może nastąpić prawdziwy „boom” na 
zakładanie winnic i produkcję własnego trunku. 

2. Na bazie występujących na Podkarpaciu winnic autorowi udało się stworzyć „Podkarpacki 
Szlak Winnic” obejmujący 18 winnic i 2 sklepy winiarskie. 

3. Winorośl, a raczej produkowane z niej wina i inne produkty, mogą stać się alternatywnym 
źródłem dochodów gospodarstw agroturystycznych oraz dobrym pomysłem na dochodowy 
biznes. 

4. Producenci wina w Polsce, zwłaszcza ci drobni przetwórcy, wykazują duże zainteresowanie 
utworzeniem własnych gospodarstw enoturystycznych, rozwojem tego rodzaju turystyki oraz 

 
429 R. Myśliwiec, Wino…, dz. cyt., s. 9.
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świadczeniem usług z nią związanych. 
5. Obecnie nie istnieje formalna oferta producentów wina skierowana do klienta. Wszystko 

uzależnione jest od prawa, które ogranicza sprzedaż własnych win. 
6. W przekazie informacji o enoturystyce do klienta wykorzystuje się kilka elementów promocji, 

głównie: targi i konferencje, imprezy o charakterze winiarskim, informacje w Internecie oraz 
artykuły w prasie. 
 
Poddane weryfikacji hipotezy potwierdziły się, czego dowodem jest fakt, że:  

- W niektórych regionach Polski (zwłaszcza w południowej i zachodniej części) można produkować 
dobrej jakości wina, które zdobywają nagrody w licznych konkursach winiarskich. Podkarpackie 
i zielonogórskie trunki zajmują wysokie pozycje w ocenie fachowców, jak też turystów. Warto tu 
przywołać przykład białego wina Seyval Blanc Ryszarda Cacaja z Kolbuszowej, który na swojej, 
zaledwie liczącej 5 arów winnicy, wyprodukował doskonały trunek. Także znamienne zdanie Roberta 
Makłowicza: „Daj Boże takiego wina do końca życia!” potwierdza, że podkarpackie wina są smaczne 
i zdrowe.  
- Winnice mogą stanowić specyficzny produkt turystyczny Podkarpacia. Właśnie w oparciu 
o powstające winnice opracowano „Podkarpacki Szlak Winnic”, który sam w sobie pokazał, że oprócz 
tradycyjnych sposobów na spędzanie czasu, istnieje zupełnie nowy, znacznie ciekawszy rodzaj 
wypoczynku i edukacji. Sam pomysł stworzenia szlaku, w oparciu o podkarpackie winnice, spotkał się 
z wielkim entuzjazmem wśród ludzi, jako atrakcyjna nowość na rynku turystycznym. 
 - Obecnie Jasło i jego okolice kojarzone są z europejską kulturą winiarską. Dowodem na to są 
odbywające się w mieście imprezy o charakterze winiarskim, na które przyjeżdżają goście nie tylko 
z Polski, ale również z zagranicy. Popularność tego miasta w Polsce i za granicą, jak zapewnia Roman 
Myśliwiec, będący pionierem winiarstwa w Polsce, wzrasta z roku na rok, natomiast on sam na każdym 
kroku stara się podkreślić wysoką jakość swoich win i znaczenie tego miejsca.  
- Przyszłość uprawy winorośli jest związana z gospodarstwami agroturystycznymi. Przeciętny turysta 
mając do wyboru – pobyt w „przeciętnym” gospodarstwie agroturystycznym i pobyt 
w enoturystycznym gospodarstwie, znacznie chętniej wybrałby możliwość spędzenia czasu przy 
lampce dobrego i zdrowego wina, z możliwością poznania tajników jego powstania. Winorośl to nie 
tylko wino, to również inne produkty spożywcze, takie jak soki, konfitury, oleje z pestek winogron, czy 
octy winne, które dodatkowo uatrakcyjniają ofertę gospodarstwa. 
- Kilkudniowe pobyty w winnicach, połączone z degustacją, poznawaniem procesu uprawy, produkcji, 
zdobywają coraz większą popularność w kraju. Związane jest to zarówno z modą na enoturystykę, która 
w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jak również ma to związek z tym, że Polacy 
coraz częściej zamiast piwa wolą sięgnąć po lampkę wina, najchętniej w miłym towarzystwie. Nastąpił 
również wzrost świadomości o zdrowotnych właściwościach wina konsumowanych w umiarkowanych 
ilościach. Nie bez powodu w starożytności słowo „wino” utożsamiano ze słowem „życie”. 
- Promocja enoturystyki wymaga zastosowania profesjonalnych metod i narzędzi w komunikacji 
z klientem. Dzisiaj kluczową rolę odgrywa Internet, bez którego praktycznie żadna forma turystyki nie 
miałaby powodzenia na rynku. Ogromne znaczenie ma profesjonalnie przygotowana reklama 
w fachowej prasie oraz w Internecie. Ważne jest również utrzymywanie kontaktu z wszelkimi mediami 
i kreowanie pozytywnego wizerunku, poprzez organizowanie seminariów, targów, pokazów, imprez. 
Sprzedaż osobista także odgrywa w tej dziedzinie kluczową rolę, ponieważ turysta chce poznać nie 
tylko sam smak wina, ale również chce poznać cały proces jego powstawania, łącznie z odmianami 
winogron, z których jest produkowane, z narzędziami do produkcji, miejscem przechowywania itp. 

 
Reasumując można stwierdzić, że praca spełniła swoje zadanie, mimo to, w przyszłości warto 

byłoby zwiększyć liczbę winnic na szlaku oraz zebrać więcej informacji od właścicieli winnic. Całość 
materiału należałoby wydać w formie folderu, uzupełnionego prezentacją multimedialną. 
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ANEKS 
 
 Aneks pracy zawiera 2 załączniki. 
 Pierwszym załącznikiem jest ankieta ewidencyjna winnicy.  
 Drugim załącznikiem jest projekt folderu pt. „Podkarpacki Szlak Winnic”. Folder zawiera 
autorską mapę z wyznaczoną trasą, obejmującą 18 winnic i 2 sklepy winiarskie. Zawiera również 
krótkie informacje o każdym obiekcie na szlaku oraz zdjęcia, pochodzące ze zbiorów prywatnych 
właścicieli. 
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Załącznik nr 1 

 

Ankieta ewidencyjna winnicy: 
 
 
1. Nazwa winnicy (ewentualnie razem z plastycznym logo):  
 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
2. Rok założenia: ........................................................... 
 
3. Dokładny adres winnicy:  
 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
gmina: .............................................., powiat: ..........................., województwo: 
............................................ 
 
4. Powierzchnia winnicy (w ha lub arach), planowane powiększenia:  
 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
5. Lokalizacja – rejon, wysokość nad poziom morza, osłony przeciwwiatrowe, sąsiedztwo zbiorników 
wodnych:  
 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
6. Kierunek i nachylenie stoku (w %):  
 
..................................................................................................................................................................... 
 
7. Typ gleby:  
 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
8. Uprawiane odmiany (ilość wszystkich krzewów z każdej odmiany):  
 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
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9. Właściciel winnicy (z podaniem ew. przynależności do organizacji winiarskich, uczestnictwa 
w programach wdrożeniowych, itp.):  
 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
10. Czy z winnicą jest związana z gospodarstwem szkółkarskim lub agroturystycznym, czy planuje się 
sprzedaż wina, czy produkcja przeznaczona jest na użytek własny lub gospodarstwa, jakie są plany 
rozwojowe gospodarstwa, itp.:  
 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
11. Adres do korespondencji, numer telefonu, strona www, adres e-mailowy:  
 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
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Streszczenie pracy dyplomowej magisterskiej 
Winnice jako specyficzny 

produkt turystyczny Polski – metody promocji 
 
 
Autor: Magdalena Dul 
Promotor: Prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa 
Słowa kluczowe: winnice, enoturystyka, produkt turystyczny, metody promocji, Podkarpacie 

 
 Pokazanie Polski, jako kraju z bogatymi tradycjami winiarskimi oraz opracowanie autorskiego 
„Podkarpackiego Szlaku Winnic”, jako produktu turystycznego, to główne cele niniejszej pracy. 
Koncepcja wspomnianego szlaku obejmuje miejsca takie, jak np. Jasło i jego okolice, które od dawna 
kojarzone są z uprawą winorośli i produkcją wina.  
 Odpowiednio dobrane środki i metody promocji tak specyficznego produktu, powinny 
pozwolić na jego realizację oraz wprowadzenie w przyszłości na rynek.  
 Turystyka winiarska w Polsce rozwija się w zawrotnym tempie. Zauważa się wciąż rosnący 
popyt na tego rodzaju usługi. Większość właścicieli winnic planuje w przyszłości założyć własne 
gospodarstwo enoturystyczne. Byłby to doskonały sposób na dodatkowe źródło dochodów i nowe 
miejsca pracy na wsi.  
 Główną barierę w rozwoju winiarstwa w Polsce stanowi wadliwe prawo. Krajowi winiarze 
postulują już od lat, aby podobnie, jak w innych krajach Unii Europejskiej ustanowić kategorię 
„drobnych producentów”. Jeśli przepisy się nie zmienią, w Polsce będzie rosnąć „szara strefa” wśród 
producentów wina.  
 
 
The University of Information Technology and Management in Rzeszów 
Faculty of Economics 
 
 

M S C Thesis Summary 
Vineyards as specific  

tourist product in Poland-methods of promotion 
 
 
Author: Magdalena Dul 
Supervisor: Prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa 
Key words: vineyards, enotourism, tourist product, methods of promotion, Podkarpackie Province 
 
 The main purpose of this master's thesis is to present Poland as the country with wine-making 
traditions and also to work out the autor's program “Podkarpacki Trail of Vineyards”. The concept of 
the mentioned trail covers Jaslo and its surrounding which have been associated with the grape 
cultivation and wine-making for a long time. 
 The proper selected measures and methods of promotion like product specification should let 
us realize this project and launch it in future. 
 Vineyards tourism in Poland has been developing by leaps and bounds. Demands on this sort of 
service is still increasing The majority of vineyards' owners are planning to start their own enotourism 
business. It would be a perfect way to get additional source of income and create new places of work 
in the village. 
 However, defectiveness of law is the main barrier in wine-making development in Poland. 
Native wine-making producers have been postulated to appoint the category “small producers” like in 
other European Union countries for years. If regulations do not change, the black economy of wine 
making producers will be stretching in Poland. 
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