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Publiczna prezentacja regionu winiarskiego MPW na rynku w Jaśle, 31 sierpnia 2008 r. Od lewej: Wojciech Włodarczyk, Paweł Wieczorek, Hanna Koreywo-Adamczyk i Rafał Adamczyk

Rejestracja Stowarzyszenia Winiarzy MPW
25 lipca 2008 roku o godzinie 12,53 Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał na listę KRS pod

Członkowie Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego
Przełomu Wisły na III Konwencie Polskich Winiarzy w Jaśle

numerem 0000310721Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu
Wisły. Siedzibą naszego Stowarzyszenia został Zamek w Janowcu, a nadzór nad naszą działalnością sprawuje starosta powiatu puławskiego. W tej
chwili trwają procedury uzyskania dla Stowarzyszenia REGON-u, konta

30 sierpnia 2008 r. w Domu Kultury w Jaśle odbył się III Konwent

bankowego i Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Polskich Winiarzy, największy ogólnopolski przegląd polskich win gronowych. Konwenty organizuje „Magazyn WINO” i Polski Instytut Winorośli
i Wina. W III Konwencie uczestniczyło 77 winnic, zaprezentowano blisko

Ustawowe zmiany dotyczące polskiego winiarstwa

80 win. Wina były komentowane przez kompetentny panel degustacyjny w osobach: Wojciech Bońkowski (zastępca redaktora naczelnego

10 lipca 2008 roku Sejm RP przyjął jednogłośnie ustawę o zmianie usta-

„Magazynu

wy o podatku akcyzowym oraz o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,

„Magazynu WINO”), Marek Jarosz (wiceprezes PIWiW), Wojciech Bosak

obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. 24 lipca Senat RP równieŜ

(członek Zarządu PIWiW), Mariusz Kapczyński (współpracownik „Ma-

jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wyŜej wymienionej ustawy, a pre-

gazynu WINO”, autor serwisu internetowego Vinisfera) i Roman Myśli-

zydent RP podpisał ją. 1 sierpnia 2008 roku weszło w Ŝycie nowe unijne

wiec (prezes PIWiW i gospodarz III Konwentu). Wszyscy uczestniczący

rozporządzenie w sprawie wspólnej organizacji rynku wina. O obu tych

w Konwencie winiarze otrzymali komplet materiałów dotyczących prezen-

aktach prawnych pisaliśmy w drugim numerze naszego biuletynu (artykuł

towanych win, a takŜe dodatkowych publikacji poszczególnych regionów

Wojciecha Bosaka).

i stowarzyszeń oraz najnowszy numer „Magazynu WINO”. KaŜdy z uczest-

Choć poprzez przyjęcie lipcowej ustawy została usunięta główna prze-

ników otrzymał teŜ w prezencie breloczek-korek z nadrukiem III Konwentu

szkoda w sprzedaŜy wina, to dla większości polskich winiarzy, zwłaszcza

przygotowanym przez Pawła Wieczorka (członka Stowarzyszenia Winiarzy

nie posiadających wydzielonych pomieszczeń (piwnic) do produkcji

MPW) reprezentującego znaną firmę handlu korkami.

wina, trudno będzie spełnić warunki wynikające z przepisów sanitarnych

Po raz pierwszy organizatorzy przygotowali degustację zgłoszonych win

i kontroli, do której jest uprawniona Inspekcja Jakości Handlowej Arty-

według regionów. Mimo iŜ w Konwencie brało udział około 1/5 ogółu

kułów Rolno-SpoŜywczych i Agencja Rynku Rolnego. Wiemy jednak,

polskich winiarzy, spotkanie pozwoliło pokazać rzeczywistą geografię pol-

iŜ kilkoro polskich producentów podjęło kroki w celu zalegalizowania

skich winnic i poziom rodzimego winiarstwa. Z materiałów przygotowanych

sprzedaŜy swojego tegorocznego wina. Realnie patrząc polskie wino
w większych ilościach pojawi się zapewne dopiero za 3-4 lata.

Wojciech Bosak szkicuje na stoisku SWMPW punkty przyszłej „Winiarskiej Karty Wisły” dla
Stowarzyszenia Winiarzy MPW

WINO”),

Tomasz

Prange-Barczyński

(redaktor

naczelny

na Konwent (nota bene materiały i scenariusz degustacji podczas Konwentu wykonali takŜe członkowie Stowarzyszenia Winiarzy MPW: Katarzyna
Niemyjska i Wojciech Włodarczyk) wynika, Ŝe region MPW zaprezentował
się pod względem zgłoszonych winnic jako trzeci, po małopolskim i podkarpackim. Do udziału w III Konwencie zgłosili się następujący członkowie
naszego Stowarzyszenia: Hanna Koreywo-Adamczyk i Rafał Adamczyk

„WINNICE Małopolskiego Przełomu Wisły” wydaje
Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły
z siedzibą na Zamku w Janowcu nad Wisłą
Adres: Zamek w Janowcu,
24-123 Janowiec nad Wisłą,
ul. Lubelska 20
www.winiarzempw.pl
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Wojciech Włodarczyk, prezes, tel.: (022) 843-53-79 lub (081) 828-14-46,
e-mail: w.wlodarczyk@neostrada.pl
Paweł Wieczorek, wiceprezes, tel.: 0798-837-577,
e-mail: pawel.wieczorek@poczta.onet.pl
Daria Słowik, sekretarz, tel.: (0049) 1757554653,
e-mail: dariaslowik@winnicaslowicza.pl
Marek Kwaśniak, skarbnik, tel.: 0607379068,
e-mail: marek_k1@poczta.onet.pl
Maciej Mickiewicz, członek Zarządu: tel.: 0501251890,
e-mail: m.micki@wp.pl

(„Winnica Rzeczyca”), Paweł Czerwiński („Winnica Podstolice”), Agnieszka
i Marek Kwaśniak („Winnica Mały Młynek”), Marzanna i Maciej Mickiewicz („Winnica Solaris”), Ryszard Rejowski („Winnica Domowa Kalisja”),
Mieczysław Słowik, Daria Słowik i Mariusz Filipek („Winnica Słowicza”),
Aleksandra i Paweł Wieczorek („Winnica Wieczorków”), Wojciech Włodarczyk i Katarzyna Niemyjska („Winnica Pańska Góra”), ElŜbieta Zawisza
i Timothée Boltz („Winnica Nowiny”).
RównieŜ oceny prezentowanych przez członków SWMPW win były dobre.
Pełna charakterystyka win przedstawianych na III Konwencie Polskich

Winiarzy zostanie opublikowana niebawem w specjalnym wydawnictwie
przygotowywanym przez „Magazyn WINO” i PIWiW. Czekamy na nie
z niecierpliwością.
Udział naszych winiarzy w jasielskim Konwencie pozwolił zaprezentować się takŜe samemu Stowarzyszeniu Winiarzy MPW na szerszym
forum publicznym. Mariusz Kapczyński w swoim serwisie internetowym
Vinisfera, jednym z najbardziej znanych i cenionych, poświęconym winu,
zauwaŜył: „MoŜna powiedzieć, Ŝe na zarysowującej się winiarskiej mapie
Polski coraz wyraźniej zaznaczają się stałe punkty – winnice z własnym
charakterem, z wyróŜniającymi się stylistycznie winami, zaznaczającymi
charakter siedliska, na których powstały. „Winnice Płochockich”, „Winnica
Wieczorków”, „Winnica Pańska Góra” Wojciecha Włodarczyka, „Winnica
Zacisze” Pawła Szynala, to tyko niektóre winnice warte baczniejszej uwagi
miłośników wina.”.
Równie interesujące i pouczające są notki Kapczyńskiego dotyczące
prezentowanych przez naszych winiarzy win: Rondo 2007 Marzeny
i Maciej Mickiewiczów, „Winnica Solaris” – „Wino z 2-letnich krzewów. Wino poukładane, miękkie z niezłą owocowością. Sporo ronda
w rondzie, czyli ładnie zachowana stylistyka odmiany.”
Hibernal 2007 Aleksandry i Pawła Wieczorków, „Winnica Wieczorków” – „Ładne rejestry, lekkość, lekka ziołowość, agrest, zwiewność,
dobra kwasowość. Czysto, bardzo ładnie stylistycznie zachowany styl
hibernala. Lekko zwiewnie zielono. Przyjemny finisz. Bardzo sympatycznie
skrojone wino.”
Białe 2007 (Sibera 50%, Jutrzenka 25%, Bianka 25%) Aleksandry
i Pawła Wieczorków, „Winnica Wieczorków” – „To jest takŜe czysto, delikatnie, winne lekko, zwiewnie nieco roślinnie, ziołowo. Czysto, kwasowo. Trochę zielona końcówka. Obydwa wina rozegrane inteligentnie i z umiarem.
W tę stronę warto pójść i trzeba mieć nadzieję, Ŝe właściciele będą trzymali
się tego kursu.”
Sibera 2007 Wojciecha Włodarczyka , „Winnica Pańska Góra” – „Czysto, ładnie delikatnie, owocowe (jabłka, agrest). Poukładane, zwiewne
z przyjemna kwasowością. Lekkie klimaty piasku i roślin, trawa.
Sporo klimatów mineralnych. Ładne.”
Białe „Hanna” 2007 (Hibernal 66%, Sibera 33%) Wojciecha Włodarczyka,
„Winnica Pańska Góra” – „Więcej ciała, wino „bardziej” cieliste, gliniaste.
Jest mineralność, owocowość. Bardzo czysto, skutecznie poprowadzone wino. Jest takŜe słoma, trawa, owoce. Przyjemne, zwiewne. Konsekwentna robota winiarska. W obu przypadkach ładnie akcentująca się
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wyrastają

Jednak trzeci, najwaŜniejszy wniosek do jakiego dochodzimy po III Kon-

w Polsce jak grzyby po deszczu, na stronie popularnego Onet.pl

wencie to pytania o specyfikę naszego regionu i charakter tworzonych

Wiadomości, 29 sierpnia 2008. W dowód uznania dla inicjatywy Filipa Jaro-

tu win. Dostaliśmy dobre oceny, ale bardziej niŜ pochwały cieszy nas ich

szyńskiego z zamku w Janowcu, uczestnicy Konwentu przygotowali dla nie-

uzasadnienie. Zaraz po prezentacji trunków z MPW członkowie panelu

go specjalne pismo z Ŝyczeniami.Liczne wzmianki jakie pojawiły się ostatnio

degustacyjnego podkreślili odrębność prezentowanych przez naszych

o naszym Stowarzyszeniu spowodowały, Ŝe zostaliśmy dostrzeŜeni takŜe

członków win. Mówiono o prawidłowej i pełnej umiaru winifikacji, braku

przez lubelskie media. Agnieszka Dziaman w artykule Lubelskie wina na

przesadnych eksperymentów, wierności charakterowi szczepów i siedliska

polskich stołach. Producenci załoŜyli Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskie-

(mineralność). Podobne podkreślenie znaczenia terroir dla winnic naszego

go Przełomu Wisły, „Kurier Lubelski”, 8 września 2008, na pierwszej stronie

regionu znajdujemy takŜe w Przewodniku Wina Europy 2009 Bieńczyka i

dziennika pisała obszernie o „Winnicy Solaris” Marzanny i Macieja Mickiewi-

Bońkowskiego. Idąc tym tropem prezes Stowarzyszenia Winiarzy MPW

czów z Opola Lubelskiego i o samym stowarzyszeniu: „śeby przetrzeć szlak

poprosił Wojciecha Bosaka o próbę szkicowego nakreślenia propozycji

[prowadzący do sprzedaŜy wina] lubelscy producenci załoŜyli Stowarzysze-

warunków brzegowych tego, co moŜna by nazwać specyfiką regionu winiar-

nie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły. Jego prezesem jest Wojciech

skiego MPW, jego winiarskiej toŜsamości i jego winiarskiej jakości. Tak, aby

Włodarczyk, który od kilku lat prowadzi winnicę w okolicach Kazimierza

jednocześnie szkic ten zawierał pewne zasady prawidłowej uprawy i winifi-

Dolnego. Celem stowarzyszenia jest promocja winiarstwa w regionie oraz

kacji, słowem - ujawniającą się „filozofię” naszych win. Chodziłoby o okre-

pomoc małym przedsiębiorstwom w stawianiu pierwszych kroków na nie-

ślenie „karty winiarskiej” naszego regionu, podobnej do tych, jakie uchwalili

znanym dotąd rynku. Do organizacji naleŜą obecnie m.in. właściciele: Do-

winiarze austriaccy znad Dunaju („Kodeks Wachau”) czy niemieccy znad

mowej Kalisji, Słowiczej, Małego Młynka, Solaris, Pańskiej Góry, a więc po-

Renu. JeŜeli by powstała, WINIARSKA KARTA WISŁY powinna zawierać

siadacze największych lubelskich winnic.” Artykuł ilustrowany był zdjęciem

propozycję granic regionu, zalecane gatunki winorośli, zalecenia dotyczące

z „Winnicy Solaris”.

uprawy, sposobów winifikacji, dopuszczalne zakresy stosowania chemii,

Sylwester

Urbanowicz,

PoŜegnanie

z

jabolami.

Winnice

Ogólny widok Sali obrad Konwentu. Z prawej strony członkowie Stowarzyszenia Winiarzy MPW. Drugi od prawej Mariusz Filipek i kolejno: Daria Słowik, Paweł Wieczorek (zasłonięty),
Ryszard Rejowski, Maciej i Marzanna Mickiewiczowie i Rafał i Hanna Koreywo-Adamczyk.

mineralność. Jedna z najlepszych winnic prezentowanych na konwencie.”
RównieŜ na innych stronach internetowych moŜemy znaleźć echa III
Konwentu Polskich Winiarzy. Na stronie Forum Dyskusyjnego Domowych
Winiarzy internauta i, jak wynika z jego tekstu, uczestnik Konwentu Paweł
P. przedstawił podobne do ocen Mariusza Kapczyńskiego swoje własne
opinie.
TakŜe prasa odnotowała znaczącą obecność winiarzy MPW na III
Konwencie. Krzysztof Kowalski w artykule Geografia polskiego wina,
„Rzeczpospolita”, 6-7 września 2008, s. A36, tak opisywał nasz region
(wzorując się zresztą - na szczęście - na dokumentach Konwentu):
„Kazimierz Dolny. Znany jest jako miasto malarzy, ale będzie znany takŜe
jako miasto winiarzy. Wszystko na to wskazuje. W roku 2008 zawiązało
się Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły. Cały ten region najlepiej ogląda się z winnicy Pańska Góra pod Kazimierzem, jeśli
właściciel Wojciech Włodarczyk zezwoli. Stowarzyszenie objęło patronat
nad odnawianą winnicą zamku w Janowcu nad Wisłą. NaleŜy doń juŜ
20 osób, wyłącznie właścicieli tamtejszych winnic. Jeden z nich, Paweł
Wieczorek, straŜnik Winnicy Wieczorków, podczas jasielskiej degustacji
dostał brawa za białe wino ze szczepu Hibernal. Mając takich członków,
stowarzyszenie śmiało przygotowuje turystyczny szlak winiarski wzdłuŜ obu
brzegów Wisły.”
W przerwach degustacji konwentowych win moŜna było kupić najnowszą, trzecią edycję Przewodnika Wina Europy 2009 Marka Bieńczyka
i Wojciecha Bońkowskiego. Ta znakomita publikacja po raz pierwszy
zawierająca

przegląd

polskich

winnic,

obejmowała

takŜe

jedną

z plantacji regionu MPW.
Degustacja
nad

5

win

godzin.

na
W

III

Konwencie

dyskusjach

Polskich

podczas

Winiarzy

spotkania

trwała

po-

integracyjnego-

przy ognisku mówiono o konieczności zmiany formuły następnych
Konwentów.
do

2

dni,

Padały

róŜne

ograniczenie

propozycje:

ilości

przedłuŜenie

prezentowanych

win

Konwentu

(maksymalnie

2 wina kaŜdego koloru) przez jednego producenta, stawianie bardziej
nej

precyzyjnych
eliminacji

wymogów

nieudanych,

zgłaszanym

podniesienie

winom

areału

w

celu

wstęp-

dopuszczonych

do

Konwentu winnic do 10 arów czy bardziej szczegółowe i krytyczne omawianie win przez członków panelu degustacyjnego. Decyzje
o modyfikacji formuły następnego Konwentu Polskich Winiarzy podejmą „Magazyn WINO” i Polski Instytut Winorośli i Wina. Kolejny
Konwent odbędzie się w 2009 roku w Krakowie lub najbliŜszych
okolicach, najprawdopodobniej w czerwcu.

Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu
Wisły na III Międzynarodowych Dniach Wina w Jaśle
Równolegle z III Konwentem Winiarzy Polskich odbywały się w Jaśle
w dniach 30-31 sierpnia III Międzynarodowe Dni Wina. Impreza ta
odbywała się na jasielskim rynku, w specjalnym namiocie i na ustawionej
obok estradzie. Międzynarodowe Dni Wina odbywają się na Podkarpaciu
od 2005 roku.
W

głównej

alei

wystawienniczej

namiotu

znajdowało

się

specjal-

ne stoisko Stowarzyszenia Winiarzy MPW. Rozdawane były w nim
mapa-folder

regionu

winiarskiego

MPW

oraz

biuletyny

naszego

Stowarzyszenia. MoŜna było takŜe kupić ostatni numer „Notatnika
Janowieckiego”

z artykułami o winnicach MPW i projekcie odbudo-

wy winnicy zamku w Janowcu. Wszystkie te wydawnictwa cieszyły się
duŜym

zainteresowaniem

zwiedzających.

Na

stoisku

moŜna

było

takŜe nieodpłatnie spróbować wina regionu. Wojciech Włodarczyk
z „Winnicy Pańska Góra” przedstawił Siberę 2006, Siberę 2007 i Hannę
2007 (kupaŜ hibernala i sibery) - łącznie 60 butelek.
Niemal naprzeciwko stoiska SWMPW mieli swoje stoisko Aleksandra

Stoisko Stowarzyszenia Winiarzy MPW, 30 sierpnia 2008 r. Od lewej: Aleksandra Wieczorek, Rafał Adamczyk, Hanna Koreywo-Adamczyk, Maciej Mickiewicz, Marzanna Mickiewicz,
Ryszard Rejowski, Wojciech Włodarczyk i Paweł Wieczorek

i Paweł Wieczorek – przedstawiciele firmy produkującej korki.
W pierwszym dniu III Międzynarodowych Dni Jasła większość członków naszego Stowarzyszenia przebywała oczywiście na Konwencie.
W drugim dniu część z nich uczestniczyła w specjalnej mszy świętej,
podczas której poświęcono wino oraz wizerunek św. Urbana (święto 25 maja), patrona winnic obszaru niemieckojęzycznego Europy
(w

Europie

romańskiej

patronem

jest

zazwyczaj

św.

Wincenty

–

23 stycznia, a w części prawosławnej kontynentu – św. Tychon –
16 czerwca). Po uroczystym, z orkiestrą, przemarszu z fary na rynek do
namiotu, odbyła się na estradzie prezentacja polskich regionów winiarskich. Organizatorzy przyjęli zasadę, Ŝe prezentują się tylko te winnice
i

stowarzyszenia,

degustacji

w

Przełomu

Wisły

które

namiocie.

przeznaczyły

swoje

Stowarzyszenie

przedstawił

prezes

wina

Winiarzy

Wojciech

do

bezpłatnej

Małopolskiego

Włodarczyk

mając

obok wiceprezesa Pawła Wieczorka i właścicieli „Winnicy Rzeczyca”
Hannę Koreywo-Adamczyk i Rafała Adamczyka. Mówił o charakterze
regionu, zadaniach stowarzyszenia i współpracy z zamkiem w Janowcu.
Warto dodać, Ŝe o współpracy Stowarzyszenia z zamkiem w Janowcu
i projekcie odnowy zamkowej winnicy mówiono z aprobatą podczas
całego Konwentu. Pisał o niej takŜe w przeddzień jasielskich spotkań

Pokonwentowe wnioski – WINIARSKA KARTA WISŁY

a takŜe poŜądane parametry samego wina. Zawierałaby wskazówki czysto

Pierwszy wniosek, jaki nasuwa się po udziale Stowarzyszenia Winia-

Doświadczenia tegorocznego Konwentu, a zwłaszcza niezadawalająca ja-

rzy MPW i jego członków w imprezach w Jaśle, to ten, Ŝe zawiązaliśmy
naszą organizację w najdogodniejszym momencie. I Ŝe w jej powołaniem
nie moŜna było juŜ dłuŜej czekać. Zaprezentowaliśmy się jako waŜne
środowisko, jako odrębny region o wyraźnym charakterze, jako grupa
o duŜych moŜliwościach organizacyjnych. Po zaledwie czterech miesiącach
działalności mieliśmy wszak w Jaśle swoje własne stoisko, a w materiałach
konwentowych wszyscy uczestnicy otrzymali mapę-folder Małopolskiego
Przełomu Wisły z naszymi winnicami i nasz biuletyn „WINNICE Małopolskiego Przełomu Wisły”. Wydaje się, Ŝe nasz folder zawartością merytoryczną
i precyzją informacji z powodzeniem wytrzymywał porównania z podobnymi
publikacjami regionu małopolskiego i zielonogórskiego.
Biorąc udział w III Konwencie mieliśmy teŜ okazję bliŜej przyjrzeć się problemom organizacyjnym i finansowym, jakie wiąŜą się z funkcjonowaniem
tak duŜego, z roku na rok powiększającego się, ogólnopolskiego spotkania.
Chcąc zorganizować podobną imprezę w Janowcu w 2010 roku – a taki
mamy zamiar – musimy juŜ teraz powaŜnie zastanowić się nad logistyką
i finansowaniem takiego przedsięwzięcia. I to jest wniosek drugi.
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profesjonalne, ale takŜe dotyczyłaby podstaw winiarskiej etyki.
kość niektórych z prezentowanych przez inne regiony win, potwierdzają potrzebę upowszechniania prawidłowych zasad uprawy winorośli i produkcji
wina. Źle wybrane siedliska, nadmiar odmian, niepotrzebne i rzadko udane
eksperymenty, nieznajomość podstawowych zasad winifikacji, przypadkowe kupaŜe występują w Polsce jeszcze dosyć często i w wielu wypadkach
moŜna byłoby ich uniknąć gdyby odpowiednio wcześniej określić, co się
rozumie przez wino i nakreślić cel, do którego chce się dąŜyć. Jest to waŜne
takŜe dlatego, Ŝe mając w perspektywie moŜliwość sprzedaŜy wina, ostatecznie o sukcesie finansowym będzie decydowała przede wszystkim jakość i marka. W zderzeniu z wymagającym klientem (a takim jest zazwyczaj
uczestnik enoturystyki), za kilka lat moŜe nastąpić bolesna weryfikacja dziś
tak powszechnie zakładanych winnic. Warto się do tego przygotować.
Wydaje się, Ŝe zasady WINIARSKIEJ KARTY WISŁY powinny stać
się

przedmiotem

dyskusji

listopadowego

spotkania

Stowarzyszenia

Winiarzy MPW i po ich wspólnym przemyśleniu przez wszystkich członków
naszego stowarzyszenia i konsultacjach z krajowymi ekspertami, zostać
przyjęte, odłoŜone do dalszej dyskusji, bądź odrzucone.
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