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WSTĘP

Projekt „Współpraca przy rozwoju plantacji winorośli i  upraw alternatywnych” 

realizowany jest przez Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego jako partne-

ra w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich objętej Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt wybrany został w  ramach naboru wniosków do 

dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017. Operacja ta dobrze wpisuje 

się w potrzeby małopolskich rolników zarówno pod kątem praktycznych doświadczeń 

jak i  wiedzy teoretycznej pozyskanej w  ramach wszystkich elementów realizowanego 

Projektu. Na całość projektu składa się wyjazd studyjny do Czech i  Słowacji jak i wybranej 

winnicy w Małopolsce, seminarium pozwalające przybliżyć efekty operacji większej ilości 

osób oraz opracowanie broszury dystrybuowanej do blisko pół tysiąca osób zaintereso-

wanych tą tematyką. W seminarium planuje się udział około 50 osób. Adresatami zgod-

nie z założeniami operacji są głównie mali i średni rolnicy, których gospodarstwa miesz-

czą się w  granicach obszarowych średniej statystycznej dla województwa tj. do około  

4 ha. Operacja ta wpisuje się w działanie 5 KSOW to jest poszukiwanie partnerów KSOW 

do współpracy w ramach działania „Współpraca”. Priorytetem zaś w ramach PROW na 

lata 2014-2020 jest wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na 

obszarach wiejskich czyli priorytet pierwszy. Cała operacja szczególny nacisk kładzie na 

kooperację miedzy rolnikami, przedsiębiorcami, doradcami, marketingowcami, han-

dlowcami oraz światem nauki i przedstawicielami innych instytucji i organizacji zaan-

gażowanych w  pomoc rolnikom. W  wyniku operacji nawiązane zostaną odpowiednie 

kontakty,które w  przyszłości mogą zaowocować większą niż dotychczas współpracą 

między wymienionymi grupami uczestników jak i  lepszymi efektami produkcyjno-eko-

nomicznymi na których nam szczególnie zależy. Wiele gospodarstw rolnych w Małopol-

sce znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Rolnicy w   gospodarstwach tych bo-

rykają się z licznymi problemami natury finansowej, organizacyjnej, kadrowej, prawnej 

i technologicznej. Sporym problemem jest znalezienie właściwych rozwiązań, podjęcie 
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stosownych decyzji i  uruchomienie niewykorzystanych rezerw. Udział w projekcie osób, 

które pomimo trudności podjęły ciekawe inicjatywy stanowią dobre przykłady do prak-

tycznego naśladowania, zaktywizowania i  poszerzenia produkcji. Plantacje winorośli 

i innych upraw alternatywnych stanowić mogą dobrą alternatywę do produkcji tradycyj-

nej na tak małych obszarach nie dającej z reguły zadawalających wyników lub produkcji 

na samo zaopatrzenie albo nawet całkowitego zaprzestania upraw. Stanowić również 

może bodziec do ponownego rozpoczęcia aktywności rolniczej bardziej dostosowanej 

do konkretnej sytuacji rodzinnej. Jeśli choćby część z przyjętych założeń operacji zostało 

zrealizowanych przez określoną grupę rolników to uznamy, że operacja miała swoje uza-

sadnienie w co głęboko wierzymy.

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia 
Doradztwa Rolniczego
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WSPARCIE INNOWACJI W ROLNICTWIE 
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

WOJCIECH ŚLÓSARZ
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W KARNIOWICACH

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i  zrównoważone-

go rolnictwa (EIP-AGRI) utworzono w roku 2012. Jednym z celów partnerstwa jest 

realizacja strategii Europa 2020 mającej pomóc w  znalezieniu nowej drogi rozwo-

ju rolnictwa w zmieniającym się szybko świecie. Strategia proponuje skupienie się 

na priorytetach takich jak wzrost inteligentny czyli oparty na wiedzy i innowacjach, 

wzrost zrównoważony czyli wspierający gospodarkę efektywnie korzystającą z zaso-

bów i niskoemisyjną oraz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu.

Potrzeba poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie wynika z  intere-

sujących prognoz długoterminowych w odniesieniu do popytu na żywność. Szacuje 

się, że do roku 2050 zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o 70% (FAO). Wzrost ten 

będzie wyzwaniem dla rolnictwa Unii Europejskiej, które należy do większych eks-

porterów żywności. Niestety pomimo, że przez ostatnie dekady w rolnictwie obser-

wowano ciągły postęp i wzrost wydajności, trend ten uległ spowolnieniu. Ponadto 

skutkiem ubocznym intensyfikacji produkcji były niekorzystne zmiany w środowisku 

naturalnym. Obserwowano stopniową erozję i wyjaławianie gleb, wzrost zanieczysz-

czenia środowiska oraz zmniejszenie bioróżnorodności na obszarach wiejskich.

W obliczu tych problemów wydaje się, że jednym ze sposobów wspierania dal-

szego rozwoju rolnictwa krajów Unii Europejskiej są inwestycje w badania naukowe 

mające na celu zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności branży. Nowe podej-

ście zakłada, że instytucje naukowo - badawcze, dysponujące odpowiednią kadrą 

i zapleczem technicznym powinny być naturalnym źródłem nowych idei. Pomysły te 

powinny być następnie weryfikowane i wdrażane przy udziale rolników, doradców 

i przedsiębiorców czyli praktyków. Cały proces łączy więc wiele środowisk a same in-
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nowacje wdrażane będą raczej sieciowo a nie jak to dotychczas było liniowo. W takim 

modelu współpracy instytucje naukowe mogą otrzymywać pełną informację zwrot-

ną dotyczącą aktualnych potrzeb i problemów.

Warto pamiętać, że sama definicja innowacji ulegała zmianom a według obec-

nie przyjętego, szerokiego rozumienia tego terminu innowacją może być praktyczne 

zastosowanie nowego produktu lub usługi, nowego procesu technologicznego, no-

wego podejścia marketingowego jak i nowej metody organizacji w zakresie praktyk 

biznesowych (Oslo Manual). Innowacjami mogą być nie tylko rozwiązania wymyślo-

ne „od podstaw”, ale również istotne ulepszenia istniejących pomysłów. 

W model funkcjonowania angażujący wiele różnych podmiotów w proces two-

rzenia i wdrażania innowacji wpisuje się Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na ob-

szarach wiejskich (SIR) funkcjonująca w Polsce od 2015 roku w ramach Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich. Zasadniczym celem SIR jest wspieranie sieciowego podejścia 

do innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

Działania Sieci SIR na poziomie województwa małopolskiego koordynuje Małopolski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Cele szczegółowe SIR to:

1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolni-

kami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami 

sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi 

wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie inno-

wacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opra-

cowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Cele SIR osiągane są między innymi poprzez realizację projektów szkoleniowych 

i aktywizujących w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW. Projekty te służą 

popularyzacji nowych rozwiązań i  prezentowaniu innowacyjnego sposobu myśle-

nia.   Ponadto ważnym zadaniem Sieci będzie identyfikowanie partnerów projektów 

innowacyjnych jak również gromadzenie informacji na temat badań i rozwiązań war-

tych promowania.
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Założenia działania sieci SIR w Polsce
Założenia działania sieci SIR w Polsce.

Drugim, niezwykle istotnym filarem Sieci SIR jest działanie „Współpraca”  Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Wdrażanie innowacji niesie ze sobą  

koszty związane między innymi z pracami badawczymi a także ryzyko wynikające z tego, że 

nie wszystkie innowacje udaje się skutecznie wdrożyć w praktyce.   Tak więc innowatorzy 

powinni liczyć na dodatkowe wsparcie.  Beneficjentami działania „Współpraca” mogą być 

grupy operacyjne składające się z co najmniej dwóch podmiotów należących do 

następujących, różnych kategorii: rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe, 
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Drugim, niezwykle istotnym filarem Sieci SIR jest działanie „Współpraca” Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wdrażanie innowacji niesie ze 

sobą koszty związane między innymi z pracami badawczymi a także ryzyko wynika-

jące z tego, że nie wszystkie innowacje udaje się skutecznie wdrożyć w praktyce. Tak 

więc innowatorzy powinni liczyć na dodatkowe wsparcie. Beneficjentami działania 

„Współpraca” mogą być grupy operacyjne składające się z co najmniej dwóch pod-

miotów należących do następujących, różnych kategorii: rolnicy, właściciele lasów, 

jednostki naukowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze. Lista 

możliwych uczestników grupy nie jest zamknięta w  związku z  czym możliwe jest 

włączanie również innych podmiotów w  zależności od potrzeb. Działanie „Współ-

praca” wpisuje się więc doskonale w  sieciowy model myślenia o  innowacjach. Za-

kłada kooperację pomiędzy podmiotami o różnych specjalnościach, oczekiwaniach 

i doświadczeniach co z jednej strony może przynieść bardzo dobre efekty z drugiej 

zaś jednak stwarza pewne trudności związane na przykład z konfliktami interesów 

wewnątrz grupy. 

Celem działania grupy operacyjnej jest opracowanie i  wdrożenie innowacji 

określanej zgodnie z przytoczona wcześniej szeroką definicją. Realizowany projekt 

musi również nawiązywać do produktów objętych załącznikiem numer I do Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Pomoc w  ramach działania „Współpraca” przyznawana jest w  formie refundacji 

części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z  modernizacją obiektów 

lub infrastruktury,

2. zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń i nowej aparatury nauko-

wo-badawczej,

3. ogólne (na przykład przygotowanie kosztorysów, ocen oddziaływania na 

środowisko czy projektów budowlanych),

4. bieżące (na przykład wynajem pomieszczeń, promocja projektu, usługi księ-

gowe, administracja), 

5. badań naukowych. 
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Należy pamiętać, że uwzględnione będą jedynie te koszty, które są uzasadnione 

zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. Pomoc przy-

znawana jest do wysokości limitu, który wynosi 12 000 000 złotych na jednego bene-

ficjenta, z tym że w odniesieniu do kosztów budowy, przebudowy, zakupu maszyn 

i urządzeń, kosztów bieżących i kosztów badań limit ten wynosi w sumie 10 000 000 

złotych a  kosztów ogólnych limit ten wynosi w sumie 2 000 000 złotych. Pomoc ma 

charakter refundacji poniesionych kosztów i przyznaje się ją w wysokości do: 100% 

kosztów ogólnych i kosztów bieżących, 90% kosztów badań oraz 50% kosztów dzia-

łań inwestycyjnych. 

Pierwszy, pilotażowy nabór w ramach działania zakończył się w dniu 31 lipca 2017 

roku. W ramach naboru wpłynęło 90 wniosków na łączną kwotę 342 mln zł (ARiMR). 

Kolejny nabór planowany jest na III kwartał 2018 roku. 

W celu ułatwienia wymiany informacji zachęcamy wszystkich zainteresowanych 

do zarejestrowania się na stronie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich jako partnerzy SIR. Szczegóły dotyczące funkcjonowania Sieci oraz formu-

larz rejestracyjny dla partnerów SIR znajdują się na stronie Centrum Doradztwa Rol-

niczego w Brwinowie pod adresem http://cdr.gov.pl/sir.
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POLSKA – KRAJEM WINEM (I CYDREM) PŁYNĄCYM?1

DR MAŁGORZATA PINK
UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE

Wino raduje serce człowieka, a radość jest matką wszelkich zalet i cnót

J. W. Goethe

David Grigg, badający geografię konsumpcji alkoholu, zaproponował podział Eu-

ropy na trzy obszary – o dominującej konsumpcji piwa, wina lub wódki. Polska jest 

jednym z tych krajów, które zaliczył, do zdominowanych przez konsumpcję alkoholi 

wysokoprocentowych. Wódka do Polski przybyła prawdopodobnie z Niemiec, jesz-

cze w  XIV wieku i  początkowo spożywano ją przede wszystkim jako lek – jej wła-

ściwości zdrowotne potwierdzała sama nazwa – „aqua vita” (spolszczona: okowita), 

czyli woda życia. Upowszechnieniu picia gorzałki sprzyjała propinacja, czyli wyłącz-

ne prawo właściciela ziemskiego do sprzedaży alkoholu swojej produkcji na terenie 

własnych dóbr ziemskich. Jeśli chłop nie był zainteresowany konsumpcją w karczmie 

należącej do swojego feudała, wylewano przypisaną mu ilość alkoholu w jego chału-

pie i tak czy inaczej musiał za nią zapłacić. Propinacja przestała obowiązywać dopiero 

w XIX wieku i niewątpliwie przyczyniła się do modelu konsumpcji alkoholu w Polsce. 

Jednak przemiany o charakterze gospodarczym, społecznym i kulturowym, wiążące 

się rosnącą zamożnością obywateli, zmianą stylów życia i wbrew pozorom, niewy-

kluczającymi się procesami globalizacji i odkrywania lokalności sprawiają, że profil 

konsumpcji alkoholu w Polsce dynamicznie się zmienia, sięgając do tradycji znacz-

nie starszych niż okres propinacji, powstałych w czasach, gdy jednym z trunków pi-

1  Tekst w oparciu o M. Pink Polska jako kraj winiarski? Od tradycji do rodzących się możliwości, 
„Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” • Nr 2 • 2015, 37–56.
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tych i produkowanych na ziemiach polskich było wino. Polska tradycja winiarstwa 

w Polsce liczy ponad 1000 lat. Pierwszym regionem, w którym sadzono winorośl na 

potrzeby produkcji wina, był prawdopodobnie Kraków i jego okolice. Sprowadzenie 

pierwszych sadzonek możliwe było dzięki dobrym relacjom z Czechami i Morawa-

mi, a  rozwój upraw wynikał z  zapotrzebowaniem na wino do celów liturgicznych 

w  młodym, chrześcijańskim kraju. Winorośl uprawiano od X wieku, o  czym świad-

czą archeobotaniczne znaleziska na zboczach wzgórza wawelskiego. Od XI do XVIII 

wieku uprawiali winorośl tynieccy benedyktyni, a od XIII wieku na zboczu wzgórza  

św. Bronisławy winnicę miały norbertanki. Jedną z  pierwszych notatek na temat 

uprawy winorośli na tym terenie pozostawił kronikarz Rogera II Sycylijskiego, pisząc 

w XI wieku o Krakowie w swej „Księdze przyjemnych podróży przez nieznane lądy”: 

„…Kraku. Jest ono miastem pięknym i wielkim, o wielu domach i mieszkańcach, tar-

gach, winnicach i ogrodach”. Z niewiele późniejszego okresu pochodzi dokumenta-

cja dotycząca uprawy winorośli w rejonie Zielonej Góry. Podobno, pierwsza winorośl 

została tu zasadzona w roku 1150, przez Flamandów uciekających z objętej wojnami 

ojczyzny. Do rozwoju przemysłu winiarskiego przyczynił się też Henryk Brodaty, któ-

ry w lokowanych na niemieckim prawie miastach i wsiach umożliwił osiedlanie się 

Franków, ci z kolei dysponowali wiedzą i umiejętnościami w zakresie uprawy i pro-

dukcji wina. Władca ten winiarstwo wsparł również, sprowadzając z  francuskiego 

Arrovaise, augustianów, którzy osiedli w Nowogrodzie Bobrzańskim i  już w 1263 r. 

winnice były wymieniane w klasztornym inwentarzu. Na Podkarpaciu winorośl sa-

dzono od XI wieku, głównie przy książęcych grodach – Przemyślu czy Sanoku. Kul-

tura winiarska tego rejonu była powiązana z tradycjami Krymu i Bizancjum. Uprawą 

zajmowali się przede wszystkim mieszczanie, których Władysław Jagiełło na 16 lat 

zwolnił z  obowiązku opłat związanych z  produkcją tego alkoholu. Winorośl upra-

wiano również wzdłuż Wisły ze względu na łagodzące klimat oddziaływanie rzeki. 

W XI–XII wieku winnice pojawiły się w Sandomierzu, Zawichoście, Toruniu i Płocku. 

Na Pomorzu Zachodnim, zakon cysterek sprowadzony w  XIII wieku do Golęcina 

w okolicach Szczecina zapoczątkował tam uprawę winorośli, która trwała aż do XIX 

wieku. Rozprzestrzenienie się chrześcijaństwa, a przy tym wsparcie umiejętnościami 

zakonników i zakonnic sprowadzonych z krajów o dłuższych tradycjach winiarskich 
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sprawiły, że średniowiecze było dla polskiego winiarstwa czasem znaczącego rozwo-

ju. W  dziejach polskiego winiarstwa były trzy okresy: od przyjęcia chrześcijaństwa 

do trzeciego rozbioru Polski, kolejny obejmujący szczególnie lata międzywojenne 

oraz okres współczesny, po 1989 roku. Wieki XV i XVI przyniosły wzrost popularności 

piwa i wódki na terenie kraju, a szlaki handlowe pozwalały na import win z Węgier, 

Niemiec, Hiszpanii i  Francji. Zrozumiały jest więc komentarz Jana Długosza: „Wino 

rzadko tu używane, a uprawa wina nieznana. Ma jednak kraj Polski napój warzony 

z pszenicy, chmielu i wody, po polsku piwem zwany (…) wybornym smakiem wię-

cej niż w innych krajach zachwyca”. Opłacalność importu wina, przesunięcie gustów 

w  kierunku innych alkoholi, a  wreszcie XVII-wieczne konflikty i  wojny, które prze-

toczyły się przez terytorium Polski, w tym najazd Rakoczego na Przemyśl, a przede 

wszystkim niszczycielski marsz wojsk Karola Gustawa w czasie potopu szwedzkiego, 

zakończyły pierwszy okres popularności winogrodnictwa i winiarstwa w naszym kra-

ju. Ochłodzenie klimatu, zwane małą epoką lodowcową, oraz historyczne okoliczno-

ści nie sprzyjały produkcji wina. Kolejny cios, już w XIX w., zadała epidemia filoksery, 

która przyczyniła się do zastoju w produkcji wina w całej Europie. Mimo to na po-

czątku XX w. zakładano winnice i produkowano wino o zadowalającej jakości. Sła-

wę zdobyły powstałe jeszcze w XIX w. piwnice Gremplera specjalizujące się w winie 

musującym, zwiększał się też areał winnic na Podolu, na dzisiejszej Ukrainie; kilkaset 

hektarów obsadzono winoroślą w zachodniej Wielkopolsce oraz w okolicach Warki 

na Mazowszu, wciąż uprawiano winorośl na Dolnym Śląsku. II Wojna Światowa, a na-

stępnie wprowadzenie w Polsce nowego systemu gospodarczego zadały winiarstwu 

ostateczny cios. Podjęto wprawdzie próby zachowania winnic, jednak centralnie pla-

nowana uprawa okazała się nieopłacalna i w latach 60. zlikwidowano zarówno plan-

tacje, jak i placówki zajmujące się winogrodnictwem i enologią, czyli skierniewicki 

Zakład Winorośli i liceum sadowniczo-winiarskie w Zielonej Górze. Przełom wieków 

XX i XXI zapoczątkował kolejny etap rozwoju polskiego winiarstwa, którego efektem 

jest kilkaset nowych winnic w całej Polsce. 

Co ciekawe, w kontekście polskiego potencjału produkcji jabłek, nieco mniej po-

pularnym napojem, mimo, że także zrobionym z fermentowanego soku owocowe-

go, był w historii Polski jabłecznik i gruszecznik, współcześnie często zwane cydrem 
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i perry. Nie jest jednak tak, że Polacy zaczęli pić cydry dopiero w ostatnich latach. Ja-

błeczniki pijane były już w średniowieczu; w XVI wieku w „Księgach o gospodarstwie” 

promował je Piotr Krescencjusz, a Anzelm Gostomski w pracy „Oekonomia albo o Go-

spodarstwie Ziemiańskim” proponował nawet, by porzucić wino na rzecz jabłecz-

nika. Interesującym poematem, zarówno z punktu widzenia przeglądu najlepszych 

win, jak i stosunku poety do cydru jest wiersz Jana Andrzeja Morsztyna „Do Stani-

sława Morsztyna Rotmistrza JKMości”, gdzie wymienione są wszystkie trunki pijane 

przez adresata, łącznie z normandzkim jabłecznikiem, który to jednak poeta nazywa 

„przykrym”,...nie ujmując jednak miłośnikom cydru – zestawia go z winami z Burgun-

dii, Anjou czy Langwedocji, co wymusza jednak pewną gradację. W XIX wieku cydry 

nie zdominowały rynku alkoholu, ale miały swoich piewców – Karol Kotschy w 1844 

zachęcał do rozwoju sadownictwa oraz wszelkiej działalności z nim związanej, w tym 

produkcji jabłeczników i gruszeczników, których oddziaływanie na ludzki organizm 

postrzegał, jako prozdrowotne, krzepiące i  rozgrzewające. Picie cydru zalecał rów-

nież w XIX-wiecznej Galicji Józef Kleczyński, przywołując argument wysokich podat-

ków i cen wódki, którą zastąpić można piwem, jabłecznikiem właśnie lub...herbatą. 

Cydrownictwo nie jest więc na ziemiach polskich egzotyczne, ale być może dopiero 

współcześnie ma nastąpić jego prawdziwy rozkwit, zwłaszcza, że Polska jest trzecim 

największym na świecie producentem jabłek i pierwszym w Europie, a polskie cydry 

zdobywają nagrody na znaczących międzynarodowych konkursach, jak choćby brą-

zowe medale cydrów Lubelskich zdobyte w 2017 roku globalnym konkursie British 

Cider Championships w  Shepton Mallet w  Anglii, a  w  2017 i  rok wcześniej sukce-

sy cydrów Chyliczki na konkursach Bath & West International Cider Championship 

i pierwsza nagroda w konkursie SISGA’16. Nie ma wątpliwości, że klimat jabłoniom 

w Polsce sprzyja, ale czy sprzyja winiarstwu?

Winorośl można uprawiać w klimacie śródziemnomorskim, morskim, kontynen-

talnym, a  nawet tropikalnym (np. niektóre rejony Brazylii). W  strefie klimatu śród-

ziemnomorskiego leżą między innymi włoska Toskania, francuskie Langwedocja, 

Prowansja i Dolina Rodanu, hiszpańskie Jumilla i Katalonia. Obszary te charaktery-

zują się długim okresem wegetacji, małą amplitudą temperatur między miesiącami 

najzimniejszymi i najcieplejszymi oraz niewielką ilością opadów w okresie wegeta-
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cji winorośli. Na terenach położonych w strefie klimatu morskiego, o długim okresie 

wegetacji i  temperaturach łagodzonych wpływem prądów morskich, potencjalne 

niebezpieczeństwo dla upraw winorośli stanowią nadmierne opady i  wilgotność, 

i takie właśnie warunki spotyka się w Belgii, Anglii, hiszpańskim regionie Rias Bajas 

lub francuskich regionach Bordeaux i  Muscadet. Winorośl uprawiana jest również 

w strefie klimatu kontynentalnego, w której – obok wybitnych regionów winiarskich, 

jak francuskie Burgundia i Dolina Loary, hiszpańska Rioja i włoski Piemont oraz więk-

szości winnic Austrii, Czech, Słowacji czy Rumunii – znajduje się obszar Polski. Klimat 

cechują tu znaczące sezonowe i dobowe wahania temperatury, a potencjalny pro-

blem stanowią mrozy i gradobicia zimą i wiosną. Według Jancis Robinson, autorki 

oksfordzkiej encyklopedii wina i  krytyczki winiarskiej, pas klimatyczny, najbardziej 

odpowiedni do uprawy winorośli, lokuje się na szerokości geograficznej między 

32°00’ a 52°00’ na półkuli północnej i między 28°00’ a 42°00’ na półkuli południowej. 

Polska natomiast leży pomiędzy równoleżnikiem 49°00’ N i 54°50’ N, co oznacza, że 

około połowy terytorium kraju leży właśnie w  interesującym nas obszarze. Pomię-

dzy równoleżnikami 49°00’ N a 52°00’ N ulokowanych jest wiele regionów znanych 

z  doskonałych win, w  tym niektóre apelacje w  regionie Szampanii czy niemieckie 

apelacje nadreńskie, mozelskie i frankońskie – wszystkie one znajdują się w okolicy 

równoleżnika 50°00’ N, czyli mają położenie podobne do Krakowa. Inne niemieckie 

regiony winiarskie – Halle i Saksonia – znajdują się jeszcze dalej na północ, podob-

nie jak winnice zlokalizowane na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii (np. War-

wickshire, położone powyżej równoleżnika 52°00’ N), które dostarczają surowca do 

wyrobu okrytych już sławą musujących win angielskich. Liczy się jednak nie tylko 

szerokość geograficzna, ale również temperatura. Klimat sprzyjający uprawie wi-

norośli cechuje średnia roczna temperatura nie niższa niż 8°C, średnia temperatura 

okresu wegetacji nie mniejsza niż 14°C, średnia temperatura najcieplejszego miesią-

ca wynosząca co najmniej 17°C i suma aktywnych temperatur rocznych na poziomie 

2500°C i warunki te są spełnione w niektórych rejonach Polski. Dodatkowo, obser-

wowane zmiany klimatu sprzyjają rozwojowi winiarstwa: zimy stają się łagodniejsze, 

tendencję wzrostową wykazuje średnia roczna temperatura powietrza, wydłużają się 

ciepłe okresy, a skróceniu ulegają okresy przejściowe. Mimo ocieplania się klimatu, 
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Polska wciąż jednak zalicza się do tzw. grupy A, a więc najzimniejszej grupy krajów 

winiarskich; w tej samej grupie znajdują się między innymi Niemcy (poza Badenią), 

Czechy (bez Moraw), Belgia i Wielka Brytania. Ze względu na wysokość temperatur, 

wyróżnia się w Polsce trzy obszary: pierwszy to zachód i południowy zachód kraju, 

czyli województwa lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz południowe części 

województw wielkopolskiego i łódzkiego, gdzie jest po prostu najcieplej. Drugi ob-

szar, nieco bardziej zagrożony atakami mroźnych zim, to województwa małopolskie, 

podkarpackie, świętokrzyskie oraz południowe części województw lubelskiego i ma-

zowieckiego. Pozostałe obszary Polski zaliczają się do grupy trzeciej, gdzie istotnie 

lepiej skupić się na produkcji innego alkoholu.

 Wracając jednak do geografii konsumpcji alkoholu – czy są chętni na wina 

i cydry na krajowym rynku? Według Światowej Organizacji Zdrowia, Polacy konsu-

mują rocznie 10,1 litrów czystego alkoholu na osobę, co stawia nas poniżej średniej 

unijnej, wynoszącej 10,7. Według prognoz International Wine & Spirit Research, zmia-

ny w sprzedaży wina spokojnego (czyli nie musującego) w Polsce miały przebiegać 

w następujący sposób:

Wykres 1.

Źródło: The IWSR (na podstawie wywiadów z największymi importerami wina i danych o obro-
tach zagranicznych).
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... a zatem w okresie piętnastu lat konsumpcja wina spokojnego podwoiła się!

Według obszernego raportu KPMG pt "Rynek napojów alkoholowych" z roku 2014, 

trendy na rynku wina wiążą się z premiumizacją konsumpcji, czyli sięganiem po produkty 

wyższej jakości, jednocześnie, wciąż istotną rolę odgrywa cena i klienci skłonni są 

poszukiwać lepszego stosunku ceny do jakości. Rynek wina wspierany jest także przez 

zmiany w stylach życia - konsumenci poszukują alkoholi w kategoriach uznawanych za 

zdrowsze, z niższą zawartością cukru; dla amatorów wina kluczową sprawą jest także szansa 

poszerzania wiedzy o konsumowanych napojach, ich historii, tradycji i metodach produkcji, a 

wreszcie możliwość włączania konsumowanego alkoholu do zainteresowań kulinarnych. Te 

uwarunkowania budzą więc we właścicielach firm optymizm. Zapytani o sytuację na rynku 

win i cydrów w znakomitej większości postrzegali ją, jak dobrą lub bardzo dobrą, co więcej, 
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... a zatem w okresie piętnastu lat konsumpcja wina spokojnego podwoiła się!

Według obszernego raportu KPMG pt „Rynek napojów alkoholowych” z  roku 

2014, trendy na rynku wina wiążą się z premiumizacją konsumpcji, czyli sięganiem 

po produkty wyższej jakości, jednocześnie, wciąż istotną rolę odgrywa cena i klienci 

skłonni są poszukiwać lepszego stosunku ceny do jakości. Rynek wina wspierany jest 

także przez zmiany w stylach życia – konsumenci poszukują alkoholi w kategoriach 

uznawanych za zdrowsze, z niższą zawartością cukru; dla amatorów wina kluczową 

sprawą jest także szansa poszerzania wiedzy o konsumowanych napojach, ich histo-

rii, tradycji i metodach produkcji, a wreszcie możliwość włączania konsumowanego 

alkoholu do zainteresowań kulinarnych. Te uwarunkowania budzą więc we właścicie-

lach firm optymizm. Zapytani o sytuację na rynku win i cydrów w znakomitej więk-

szości postrzegali ją, jak dobrą lub bardzo dobrą, co więcej, ani jedna osoba nie miała 

wątpliwości, co do pozytywnej sytuacji na rynku jabłeczników:

Sprzedawcy win i cydrów nie kryją zadowolenia, gdyż chętnych na te trunki przy-

bywa. Liczne statystyki prowadzone zarówno przez instytucje badania rynku, jed-

noznacznie potwierdzają, że rośnie spożycie wina i  wielkość rynku tego alkoholu. 

Według poratalspozywcy.pl, wartość rynku wina w  2017 może wynieść nawet 2,6 

Wykres 2. Jaka jest sytuacja na rynku?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KPMG „Rynek napojów alkoholowych”.
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Sprzedawcy win i cydrów nie kryją zadowolenia, gdyż chętnych na te trunki 

przybywa. Liczne statystyki prowadzone zarówno przez instytucje badania rynku, 
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Obiecujące są również dane płynące z rynku cydrów, rynek ten wystartował w zasadzie 

dopiero 4 lata temu i już osiągnął wartość 100 milionów złotych i sprzedaż na poziomie 10 

milionów litrów. W roku 2014 konsumenci deklarowali model konsumpcji zdecydowanie 

podważający wspomniane na początku założenia geografii konsumpcji alkoholu, 

zaproponowane przez Davida Grigga:

Tabela 1 Częstotliwość konsumpcji wybranych określonych typów alkoholu

TYP ALKOHOLU KONSUPMPCJA 1 RAZ/ROK KONSUMPCJA REGULARNA

PIWO 88% 73%

WINO 76% 45%

WINO OWOCOWE 48% 12%

CYDR I PERRY 40% 11%

MIÓD PITNY 27% 4%

WÓDKA 79% 43%

LIKIERY, WÓDKI SMAKOWE 69% 19%

WHISK(E)Y 51% 21%

BRANDY I KONIAKI 39% 8%
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mld złotych. Obiecujące są również dane płynące z rynku cydrów, rynek ten wystar-

tował w zasadzie dopiero 4 lata temu i  już osiągnął wartość 100 milionów złotych 

i  sprzedaż na poziomie 10 milionów litrów. W  roku 2014 konsumenci deklarowali 

model konsumpcji zdecydowanie podważający wspomniane na początku założenia 

geografii konsumpcji alkoholu, zaproponowane przez Davida Grigga:

Zmiany kulturowe, dotyczące diety i stylu życia, większy dobrobyt społeczeństwa 

oddziałują również na krajową produkcję wina. Ostatnie siedem lat dowodzi, że na 

polskim rynku wina, jest również miejsce na produkty rodzime. Dynamicznie przyby-

wa zarejestrowanych, czynnych winiarzy, co przedstawiono na wykresie 3.

Rośnie także obszar upraw i ilość hektolitrów wprowadzanych do obrotu, co uka-

zano na wykresach 4 i  5. Ponad 220 hektarów winnic, z  których wino jest wpro-

wadzone w legalny obrót, to jednak ledwie nieco ponad połowa wszystkich winnic, 

których obszar portal winogrodnicy.pl szacuje na blisko 420 ha. Duża ilość winnic 

zasadzona została jednak dla zaspakajania własnych potrzeb bądź też wnosi wartość 

dodaną do agroturystyki.

Tabela 1. Częstotliwość konsumpcji wybranych określonych typów alkoholu.

TYP ALKOHOLU
KONSUPMPCJA 

1 RAZ/ROK
KONSUMPCJA 
REGULARNA

PIWO 88% 73%

WINO 76% 45%

WINO OWOCOWE 48% 12%

CYDR I PERRY 40% 11%

MIÓD PITNY 27% 4%

WÓDKA 79% 43%

LIKIERY, WÓDKI SMAKOWE 69% 19%

WHISK(E)Y 51% 21%

BRANDY I KONIAKI 39% 8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KPMG „Rynek napojów alkoholowych”.



19

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KPMG "Rynek napojów alkoholowych".
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.arr.gov.pl.

Wykres 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.arr.gov.pl.

Na mapę polskiego winiarstwa składa się pięć głównych regionów: zielonogórski, 
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turystycznymi, skupiającymi się na winie i kulinariach. Mamy więc w Polsce Lubuski Szlak 

Wina i Miodu, Małopolski Szlak Winny, Podkarpacki Szlak Winnic, Jasielski Szlak Wina, 

Szlak Sandomierski oraz Roztoczański Szlak Wina. Powstanie i działalność tych szlaków, 

obok rosnącego rynku i zainteresowania lżejszymi alkoholami w Polsce, mogą stanowić 

kolejny argument za decyzją o podjęciu działalności winiarskiej, stanowią one bowiem 

przejaw rozwoju turystyki kulinarnej, w ramach której omawiany rodzaj przetwórstwa 

doskonale się odnajduje, tworząc własną kategorię: turystyki winiarskiej lub enoturystyki. 
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Na mapę polskiego winiarstwa składa się pięć głównych regionów: zielonogór-

ski, śląski, małopolski, podkarpacki i region przełomu Wisły, choć oczywiście poje-

dyncze winnice rozrzucone są po całej Polsce. Regiony pokrywają się z utworzo-

nymi szlakami turystycznymi, skupiającymi się na winie i kulinariach. Mamy więc 

w Polsce Lubuski Szlak Wina i Miodu, Małopolski Szlak Winny, Podkarpacki Szlak 

Winnic, Jasielski Szlak Wina, Szlak Sandomierski oraz Roztoczański Szlak Wina. Po-

wstanie i działalność tych szlaków, obok rosnącego rynku i zainteresowania lżejszy-

mi alkoholami w Polsce, mogą stanowić kolejny argument za decyzją o podjęciu 

działalności winiarskiej, stanowią one bowiem przejaw rozwoju turystyki kulinar-

nej, w ramach której omawiany rodzaj przetwórstwa doskonale się odnajduje, two-

rząc własną kategorię: turystyki winiarskiej lub enoturystyki. Turystyka kulinarna 

i winiarska stały się jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi turystyki, która 

została wskazana, jako jeden z siedmiu trendów dominujących w globalnym prze-

myśle turystycznym w 2017 roku. Według „American Culinary Travel Report 2013”, 

ponad 88% turystów uważa, że doświadczenia kulinarne w podróży są istotne, a na 

żywność i napoje wydają ponad jedną trzecia swojego budżetu przeznaczonego 
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na podróż. Z kolei, dla właścicieli winnic, zagwarantowanie odwiedzającym odpo-

wiedniego doświadczenia turystycznego może stanowić istotne źródło dochodów 

z  usług dodatkowych. Jak opublikowano w  raporcie „Wine Tourism International 

Figures”, Great Wine Capitals, producenci wina, którzy oferują usługi turystyczne, 

znaczną część przychodów czerpią nie z samej sprzedaży wina, ale właśnie z usług: 

gastronomicznych, zakwaterowania, sprzedaży gadżetów i innych. Polskie winnice 

i winiarnie mają zaś potencjał generowania usług z zakresu turystyki winiarskiej, 

gdyż są stosunkowo niewielkie, nie muszą skupiać się na masowej produkcji, by 

zaspokoić olbrzymie potrzeby globalnego rynku i  będąc na początku drogi roz-

woju mogą element usług turystycznych uwzględnić w swoich strategiach. Cechy 

doskonałego produktu enoturystycznego wynikają z najlepszych praktyk turystyki 

winiarskiej. Specjalistka z zakresu biznesu wina, Liz Thach sklasyfikowała najlepsze 

praktyki, tworząc punkt odniesienia dla modelu funkcjonowania turystyki winiar-

skiej, a składają się nań wspomniane już szlaki winiarskie wraz z systemem informa-

cji odnośnie godzin otwarcia, mapami, informacjami uzupełniającymi dotyczącymi 

zakwaterowania, restauracji w okolicy i  innych atrakcji; partnerstwo społeczności 

winiarskiej z  lokalnymi hotelami, restauracjami, lotniskami, firmami przewozo-

wymi itp.; realizacja specjalistycznych imprez winiarskich, nie tylko o charakterze 

czysto winiarskim, ale również łączące temat wina z  nieoczywistymi obszarami; 

unikalne programy w winnicy i winiarni; powiązanie winiarstwa z lokalnymi atrak-

cjami turystycznymi; nietypowe partnerstwo pomiędzy producentami wina a inny-

mi podmiotami; powstawanie wiosek winiarskich; powiązanie winiarstwa ze sztuką 

i architekturą; łączenie wina z jedzeniem; ekoturystyka; unikalne wycieczki winiar-

skie i  jako ostatni punkt wykorzystanie mediów społecznościowych w  promocji, 

edukacji i informowaniu. Nie wszystkie spośród wymienionych praktyk są możliwe 

do natychmiastowego zastosowania w  warunkach polskich, gdzie na razie brak 

mocno skoncentrowanego winiarstwa, warto jednak skorzystać z wypracowanego 

już modelu zdobywania konsumentów i zaspakajania ich potrzeb. 

Czy w  związku ze sprzyjającymi trendami rynkowymi w  Polsce inwestycja 

w  winnice gwarantuje gospodarczy sukces? Trudno to wciąż ocenić, zważywszy 

na brak dostatecznej ilości danych empirycznych. Eksplozja liczby winnic stanowi 
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fenomen ostatnich kilku lat, a  inwestycje w  winnice, mimo że te zaczęły już wy-

dawać plony, przeważnie jeszcze nie zostały zakończone. Przykład małopolskich 

winiarzy wskazuje, że decyzja o założeniu winnicy wynikała najczęściej z potrze-

by zmiany stylu życia po okresie najbardziej wzmożonej aktywności zawodowej, 

w  niektórych przypadkach stanowiła działalność hobbystyczną, uprawianą obok 

właściwej aktywności zawodowej, lub też była ścieżką dywersyfikacji już prowa-

dzonej działalności gastronomicznej. Nikt jednak nie podejmował wyzwania bez 

założenia, że inwestycja w końcu się zwróci. Jak wynika z przeprowadzanych przez 

autorkę tego tekstu w 2015 roku wywiadach pogłębionych wśród winiarzy Mało-

polskiego Szlaku Winnego, we wszystkich przypadkach inwestycje w winnice oraz 

pomieszczenia i sprzęt wciąż trwały, stąd też właściciele nie byli w stanie oszaco-

wać, kiedy zainwestowany kapitał zacznie przynosić zysk, oczekiwali oni, że okres 

zwrotu zainwestowanych środków zacznie się po upływie 8–16 lat od chwili roz-

poczęcia działalności. Podobny termin (w zależności od wyboru sposobów zbytu 

wina) podaje też Wojciech Bosak w tekście „Opłacalność produkcji wina oraz moż-

liwości rozwoju komercyjnego winiarstwa w Polsce”. Co jednak niezwykle istotne, 

żaden z  prowadzących sprzedaż producentów wina nie skarżył się na niedosta-

teczny popyt, większość z nich zgłaszała raczej niedobór po stronie podaży. Polskie 

winiarstwo niewątpliwie dysponuje atutami, a są nimi wyjątkowość produktu oraz 

potencjał wina i związanej z nim infrastruktury w kontekście turystycznym. Moc-

ną stroną są także sami winiarze, którzy podejmują działalność przede wszystkim 

ze względu na pasję, mają realistyczne oczekiwania, a praca w winnicy jest często 

sposobem realizacji marzeń, co jest silnym motywatorem; zaletą jest specyfika pol-

skiego winiarstwa, polegającą na tym, że sprzedaż odbywa się przede wszystkim 

u producenta, w lokalu producenta lub podczas degustacji lub targów, co umoż-

liwia kontakt klienta z producentem i zapobiega anonimowości produktu. Winiar-

stwu sprzyja wzrost zainteresowania winem i upowszechnianie się jego konsump-

cji, większą popularności Polski, jako kierunku turystycznego, rozpowszechnienie 

się trendów związanych ze zdrową i  lokalną żywnością oraz ruchem „slow food”, 

wzrost zamożności konsumentów, a  także fakt, że nie przystoi już szanującym 

się restauracjom nie mieć w ofercie polskiego wina! Wśród problemów polskiego 
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winiarstwa wskazać zaś można wynikający z  upadku tradycji brak doświadczeń 

w zakresie uprawy winorośli, produkcji wina i oceny właściwości produktu, wciąż 

istniejące braki w zapleczu edukacyjnym, infrastrukturalnym i logistycznym. Zna-

czącym problemem jest fakt, że względu na konieczność budowy infrastruktury 

praktycznie od zera, stworzenie winnicy i winiarni jest obarczone wysokimi koszta-

mi, a zwrot poniesionych na inwestycję środków jest stosunkowo oddalony w cza-

sie. Zniechęcać mogą też uwarunkowania instytucjonalne związane z  procesem 

administracyjnym, obawa przed zwiększeniem ilości kontroli w  gospodarstwie; 

obawy przed chimerycznością klimatu, a wreszcie społeczne nastawienie, zgodnie 

z  którym polskie wino nie powinno być za drogie. Tymczasem ze specyfiki uwa-

runkowań lokalnych wynika, że cena butelki nie może mieć konkurencyjnej ceny 

wobec produktów masowych sprzedawanych w  supermarketach i  dyskontach – 

i nie wynika to tylko z dużych obciążeń związanych z podatkiem VAT i akcyzą. Tu 

przy okazji, warto zwrócić uwagę, że powszechną w krajach winiarskich praktyką 

jest zwolnienie wina z  obowiązku akcyzy, więc austriaccy, greccy czy niemieccy 

i włoscy winiarze mają nieco ułatwione pod tym względem życie. Problemu z ak-

cyzą w Polsce nie będą mieć za to cydrownicy, którzy od 2017 roku uzyskali zero-

wą stawkę i zniesienie obowiązku banderolowania. Powracając jednak do tematu 

wysokich cen polskiego wina – w odróżnieniu od swoich włoskich, hiszpańskich, 

francuskich, a nawet czeskich i słowackich kolegów, polski winiarz zaczyna od zera 

– potrzebna jest mu odpowiednia działka (chyba, że szczęśliwie jest posiadaczem 

stosownej ziemi), następnie musi przeprowadzić sam proces sadzenia winnicy, po-

nieść koszt sadzonek i  słupków, zbudować lub dostosować infrastrukturę, kupić 

podstawowy sprzęt do przetwórstwa winogron i  jeżeli chce także poszerzyć swą 

ofertę o usługi enoturystyczne – stworzyć pożądane warunki; a to tylko wstępna 

inwestycja, potem dochodzą koszty bieżące i w efekcie polskie wino sprzedawane 

w sklepie rzadko ma cenę niższą niż około 40 zł. Koszt produkcji butelki wina w Pol-

sce wynosi jednak około 20 zł, gdy doliczyć do tego zysk winiarza, VAT i marże dys-

trybutora stosunkowo wysoka cena staje się zrozumiała. Trzeba jednak pamiętać, 

że jak na razie, polskie wino stanowi produkt niszowy, który nie konkuruje cenowo 

z  produktami masowymi i  ważniejszym od obniżenia ceny wydaje się wypraco-
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wanie odpowiedniej jakości, gdyż profil polskiego wina wpisuje się w  zyskujący 

coraz większe uznanie lekki, o  wysokiej kwasowości styl; polscy winiarze, mimo, 

że w większości nie dysponują certyfikatami ekologicznymi, oferują produkt o sto-

sunkowo niskim poziomie chemizacji, oddający charakter lokalnego klimatu i uwa-

runkowań glebowych, a to szczerość wina jest jedną z jego najważniejszych zalet. 
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WYJAZD STUDYJNY DO CZECH I SŁOWACJI 28.09-01.10 2017 R. NA TEMAT: 
„WSPÓŁPRACA PRZY ROZWOJU PLANTACJI 
WINOROŚLI I UPRAW ALTERNATYWNYCH”

MAREK ROWECKI
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W KARNIOWICACH

Wyjazd zrealizowało Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego z siedzi-

bą na Uniwersytecie Rolniczym w  Krakowie,zwane dalej MSDR będące partnerem 

KSOW w ramach planu operacyjnego na lata 2016 – 2017 (PROW 2014 – 2020).

Wyjazd studyjny stanowił część operacji p.n. „Współpraca przy rozwoju plantacji 

winorośli i upraw alternatywnych”.

W wyjeździe wzięli udział właściciele winnic, pretendenci do ich założenia, rol-

nicy – uprawiający inne rośliny alternatywne, doradcy, przedstawiciele LGD i Izby 

Rolniczej. 

28 września 2017 r. grupa wyjechała z Krakowa i Karniowic do miejscowości Miel-

nik w północno-środkowych Czechach znanej z produkcji win. Właśnie w Mielniku 

w X w. miała powstać pierwsza czeska winnica założona przez św. Ludmiłę i jej męża 

Bożywoja a ponadto ten rejon winnic w Czechach ma klimat najbardziej zbliżony do 

warunków uprawowych w Małopolsce co wpłynęło na wybór tego regionu winnego. 

Od XIV w. w Mielniku wyrabiane jest słynne czeskie wino Ludmiła. Pierwsza szkoła 

winiarska w Czechach także powstała w Mielniku w 1885 roku. Po drodze odbywa-

ły się rozmowy dotyczące projektu. Uczestnicy otrzymali opracowaną przez MODR 

w Karniowicach broszurę „Zakładanie i prowadzenie winnicy”, która cieszyła się du-

żym zainteresowaniem.

Wieczorem dojechaliśmy do Mielnika, gdzie po zakwaterowaniu i kolacji rozmo-

wy były kontynuowane. 29 września po śniadaniu przeszliśmy do pobliskiego Miel-

nickiego Zamku. W okazałych piwnicach zamkowych mieści się przechowalnia win. 



26

Miejscowy znawca win opowiedział nam o historii winiarstwa w Mielniku i opisywał 

wybrane wina regionu.

Z Mielnika przejechaliśmy przez pobliską Pragę do miejscowości Valtice w po-

bliżu granicy z Austrią. Valtice mieszczą się w największym w Czechach regionie wi-

niarskim Morawa. Na zamku w Valticach znajduje się Salon Wina Republiki Czeskiej. 

Uczestnicy odwiedzili Valtickie Podzemi. To centrum wina w malowniczych, potęż-

nych piwnicach z XIII wieku tworzących swoisty podziemny labirynt połączonych 

historycznych winiarni. Mieliśmy możliwość poznania miejscowych, markowych 

win jak Cabernet Moravia, Rulandske Modre, Modry Portugal, Rulandske Sede, Ve-

tlinske Zelene, Frankowa Rose i inne. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy wyjaz-

du słuchali informacji przekazywanych przez miejscowego winiarza. Wrażenie na 

uczestnikach zrobił cały podziemny kompleks znany w świecie winiarskim i corocz-

nie nagradzany. Czechy mają długą tradycję w produkcji wina i jego upowszechnia-

niu. W Polsce dopiero od niedawna zaczął się rozwój plantacji winorośli i produkcja 

wina w większym zakresie. Jeszcze długa droga do osiągnięcia poziomu sąsiadów 

z Czech jednak dla właścicieli winnic z Małopolski był to dobry przykład w jakim 

kierunku powinni się rozwijać.

Z  Valtic pojechaliśmy w  kierunku Słowacji, wieczorem grupa dotarła do Nitry 

mieszczącej się na trasie Małokarpackiego Szlaku Winnego, najbardziej znanego re-

gionu winiarskiego Słowacji. Z okolicami miasta Nitra łączą się najstarsze na Słowacji 

informacje o winie i winiarstwie. Uprawa winorośli w Nitrze sięga IX w. czyli okresu 

wcześniejszego niż Mielnik w Czechach. Zatrzymaliśmy się w centrum Nitry w stylo-

wym hotelu, który został naszą bazą w drugiej części wyjazdu studyjnego.

30 września po śniadaniu czekał na nas zamówiony przewodnik, który towarzy-

szył nam cały dzień. Rano pojechaliśmy do jednej z największych na Słowacji winnic 

Chateau Topolcianky. Winnica posiada 420 ha upraw w Nitrze i regionie Juznosloven-

skim. Produkuje blisko 6 milionów butelek wina. W winnicy uprawiane są typowe dla 

naddunajskiego regionu szczepy: Gruner Veltiner, Welschriesling, Pinot Blanc, Pinot 

Noir, Blaufrankich (Frankovka Modra). Założona w 1933 r. wcześniej państwowa firma 

przekształciła się w 1993 r. w prywatną spółkę. Po otrzymaniu grantu z Unii Europej-

skiej szybko się rozwinęła inwestując w sprzęt i rozwój winnicy.
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Nagradzane na wielu wystawach wina z Chateau Topolcianky charakteryzują się 

wysoką jakością i  stosunkowo niska ceną. Winnica cały czas inwestuje w swój roz-

wój poszerzając ofertę także o organizację różnych imprez, w tym ślubów podczas 

których serwowane są miejscowe wina. W  sklepie winnicy można stale nabywać 

dziesiątki rodzajów win. Dodatkowo zakupiony i wyremontowany został zabytkowy 

budynek byłej szkoły w którym urządzono miejsca noclegowe dla licznie przyjeżdża-

jących miłośników wina. W winnicy poznaliśmy cykl produkcyjny win, zwiedziliśmy 

potężne piwnice z tak dużymi beczkami, że musiały być składane już w piwnicach. 

Poznaliśmy miejscowe wina i ich właściwości. Chateau Topolcianky pokazały jak waż-

ny dla rozwoju winnicy jest marketing.

Po obiedzie w Nitrze chwilę pospacerowaliśmy z przewodnikiem po zabytkowym 

centrum miasta a następnie przeszliśmy na podzamcze zamku w Nitrze, gdzie odby-

wały się imprezy w ramach corocznego dwudniowego Święta Wina. Były kramy pro-

ducentów, wesoła muzyka a zainteresowani mogli kupić karnet z dodanym kielisz-

kiem na wino. Karnet upoważniał do odwiedzenia 5 piwnic reprezentujących różne 

winnice, degustowania w nich miejscowych win i rozmów z właścicielami. 

Z podzamcza przeszliśmy na górny Zamek w Nitrze, pięknie położony o bogatej 

historii. Polskim akcentem jest duży pomnik św. Jana Pawła II na placu zamkowym. 

Innym polskim akcentem w Nitrze są relikwie pierwszego polskiego (polskojęzycz-

nego) św. Andrzeja Świerada złożone w podziemiach katedry w Nitrze. Wieczorem 

po kolacji kolejne rozmowy uczestników o poznanych miejscach.

1 października po śniadaniu opuściliśmy gościnną Nitrę i  ruszyliśmy w  drogę 

powrotną do Polski. Czekał na nas ostatni punkt wyjazdu studyjnego czyli wizyta 

w najwyżej w Polsce położonej winnicy Kresy w miejscowości Stoki koło Skały. Po 

drodze mieliśmy możliwość porównać drogi na Słowacji i w Polsce. Duże wrażenie 

zrobiły nowe drogi szybkiego ruchu na Słowacji połączone tunelami. Inwestycje 

w dużej mierze finansowane były ze środków unijnych i połączone z takimi samymi 

po stronie polskiej. W autokarze zaczęły się pierwsze podsumowania wyjazdu. Or-

ganizatorzy notowali uwagi i oczekiwania uczestników. Dostępne były cieszące się 

zainteresowaniem publikacje dotyczące upraw alternatywnych.

Po obiedzie w restauracji Vitalia w Cianowicach dotarliśmy do winnicy Kresy pro-
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wadzonej przez Monikę i Roberta Ziębów. Najwyższy punkt winnicy znajduje się 413 

metrów nad poziomem morza. Winnica powstała w 2007 roku jako uprawa przydo-

mowa. Obecnie to już 1,5 ha upraw winorośli a następne 1,5 ha niedługo będą nasa-

dzane. Winnica Kresy mieści się na terenie Małopolskiego Szlaku Winnego. Z uwagi 

na wysokość położenia winnicy nad poziomem morza obecnie podstawę produkcji 

tworzą cztery odmiany mieszańcowe o  wyższej odporności; są to szczepy regent, 

rondo, cabernet cortis na wina czerwone oraz solaris na wina białe. Uzupełnieniem 

są jeszcze bardziej wytrzymałe odmiany leon millot, marechal foch i  seyval blanc. 

Dumą winnicy są zaliczane do polskiej czołówki wina różowe z odmiany rondo. Od 

2011 roku winnica jest regularnie nagradzana w różnych przeglądach za swoje wy-

roby. Winnica rozbudowuje budynki gospodarcze i piwnice. Uzupełnia też potrzeb-

ny sprzęt. Planowana krótka wizyta przedłużyła się do ponad 2 godzin. Uczestnicy 

wyjazdu studyjnego mieli dużo pytań dotyczących działalności winnicy. Gościnni 

gospodarze opowiadali o swoich winach i sukcesach przy domowym cieście. Mówili 

o niezbędnym marketingu i planowanych kierunkach rozwoju winnicy.

Winnica Kresy była ostatnim punktem programu wyjazdu studyjnego po którym 

uczestnicy przejechali do Karniowic i Krakowa, gdzie nastąpiło zakończenie wyjazdu. 

Pod koniec października nastąpi podsumowanie całego projektu pod nazwą  „Współ-

praca przy rozwoju plantacji winorośli i upraw alternatywnych”.
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