I. DANE OGÓLNE
1.1. Producent:
1.2. Nazwa wina:
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1.3. Rocznik:
1.4. Lokalizacja i siedlisko winnicy:
podać miejscowość, powiat, wysokość n.p.m., typ gleby, orientację i nachylenie zbocza oraz ew. inne istotne elementy siedliska

1.5. Odmiana lub odmiany winorośli:
w przypadku kupaŜu podać procentowy udział poszczególnych odmian

II. PROCES WYROBU
2.1. Data zbioru:
2.2. Stopień dojrzałość winogron:
podać w °Brix, °Oe, °NM, °KMW lub potencjalne stęŜenie alkoholu

2.3. Wzbogacenie, wzmocnienie, słodzenie lub odkwaszanie:

jeśli przeprowadzono któryś z powyŜszych procesów podać zastosowane metody, środki i substancje

2.4. Przerób winogron, maceracja:

sposób tłoczenia gron (całe lub zmiaŜdŜone, z szypułkami lub bez), ew. maceracja (czas trwania, temperatura), uŜycie enzymów, inne zabiegi

2.5. Przebieg fermentacji alkoholowej:

czas trwania i temperatura fermentacji, uŜyty rodzaj zbiorników, gatunek i selekcję droŜdŜy
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2.6. Inne zabiegi i środki stosowane podczas winifikacji:

związki z regionem (i jego promocję), obecność wielowiekowej, lokalnej tradycji i bezpośrednie związki wina - dzieła unikatowego, z kulturą i szeroko rozumianą sztuką.

Po zeszłorocznej listopadowej decyzji członków naszego Stowarzyszenia o organizowaniu

Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest obecność na naszym święcie

podać, jeśli zastosowano filtrację, bentonit lub inne środki klarujące, bakterie kwasu mlekowego, kawałki drewna dębowego (wiórki, listwy) oraz ew. inne zastosowane
zabiegi, środki i substancje nie wymienione powyŜej

Święta Wina w Janowcu, władze i członkowie Stowarzyszenia Winiarzy MPW podjęli działania

i pomoc przy jego przebiegu. Wszyscy członkowie są zobligowani do przybycia na

przygotowawcze. 10 stycznia całe posiedzenie Zarządu było poświęcone analizie projektu

dziedziniec zamkowy na dwie godziny przed rozpoczęciem uroczystości (czyli przed mszą

2.7. Przebieg dojrzewania wina:

scenariusza święta. Ustalono datę tegorocznego Święta Wina na 23 maja (sobota), na dwa

świętą o godzinie 12.00 w miejscowym parafialnym kościele).

dni przed uroczystościami patrona winiarzy i opiekuna winnic św. Urbana.

Termin kolejnego zebrania wszystkich członków Stowarzyszenia, na którym zostaną podjęte

23 stycznia został rozstrzygnięty w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych konkurs na znak

decyzje jakie wina będą dopuszczone do degustacji i jednocześnie dopracowane zostaną

rodzaj zbiornika (zwłaszcza kontakt wina z drewnem), temperatura, ew. inne zabiegi podczas dojrzewania wina

święta. Był on ogłoszony dla studentów dwóch pracowni Wydziału Grafiki. Zgłoszono 117

ostatnie szczegóły Święta Wina, wyznaczony został na dzień 25 kwietnia (sobota) godzina

2.8. Data butelkowania:

projektów. Plakat do naszej imprezy zaprojektował znany polski plakacista Lech Majewski.

16.00. Jak zawsze w gościnnym Zamku Janowiec.

Wybitny polski snycerz Marek Kowalski podjął się wyrzeźbić w drewnie figurę św. Urbana.

III. PARAMETRY ANALITYCZNE WINA

Znak "Karty Winnic MPW" zaprojektuje światowej sławy polski plakacista Mieczysław

3.1. Rzeczywista zawartość alkoholu w % obj.:

Wasilewski.
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12 lutego odbyło się w janowieckim dworze spotkanie zastępcy dyrektora ds. Muzeum

3.2. Całkowita kwasowość w g/l lub pH:

Zamek w Janowcu pani Honoraty Mielniczenko, wójta gminy Janowiec pana Tadeusza

3.3. Zawartość cukru resztkowego w g/l:
Data i podpis zgłaszającego:

Święto Wina - Janowiec 2009 odbywać się będzie w Janowcu, w sobotę 23 maja. Rozpocznie

Koconia, kierownik działu gospodarczego Muzeum Zamek Janowiec pani Agnieszki Gawron,

się o godz. 12.00 mszą św. w intencji winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły. Ksiądz pro-

pana Filipa Jaroszyńskiego reprezentującego takŜe Towarzystwo Przyjaciół Janowca i preze-

boszcza Jan Socha ma w kazaniu przedstawić symbolikę wina, poświęcić wina z nowego

sa Stowarzyszenia Wojciecha Włodarczyka. Omawiano zasady współpracy, scenariusz świę-

rocznika 2008 i figurę św. Urbana. Po mszy około godz. 13.00 uliczkami Janowca przejdzie

ta i wynikające z niego zadania dla poszczególnych współorganizatorów. Trzeba tu

barwny korowód, jego trasa kończyć się będzie na dziedzińcu zamkowym. O godz. 13.30 na

koniecznie podkreślić niezwykłą przychylność mieszkańców Janowca, władz gminy, księdza

wypełnionym róŜnymi stoiskami dziedzińcu zamkowym nastąpi oficjalne rozpoczęcie Święta

Podane w fiszce informacje będą zaprezentowane w formie opisu wina podczas degustacji

Bo Konwent Polskich Winiarzy to znakomita okazja do zaznajomienia się z charakterem

proboszcza, dyrekcji Muzeum Nadwiślańskiego i Zamku w Janowcu oraz innych lokalnych

Wina. Od tego momentu rozpocznie się degustacja win, prezentacja winnic, występy

odbywającej się w ramach IV Konwentu Polskich Winiarzy. Aby spełniony został edukacyjny

polskich win i do poznania najwaŜniejszych postaci polskiego świata winiarskiego.

instytucji dla naszej inicjatywy organizacji Święta Wina. Bez aprobaty i pomocy ich wszystkich

zespołów, pokazy pracy rzemieślników: wikliniarza i bednarza, otwarcie wystawy, konkurs

cel tej degustacji jej uczestnicy powinni zapoznać się z jak największą ilością danych na

A po Konwencie wszyscy uczestnicy będą mogli odnaleźć się w planowanym specjalnym

impreza ta nigdy by nie mogła być zrealizowana.

z wiedzy o winie i spotkania ze specjalistami - wszystko na terenie zamku. Około godz. 17.00

temat degustowanych win, dlatego prosimy o rzetelne i w miarę moŜliwości kompletne

wydawnictwie - pierwszym "przewodniku" po polskich winnicach.

14 lutego na zamku w Janowcu odbyło się zebranie Zarządu i następnie członków

przewidywane jest na dziedzińcu zamkowym zakończenie rajdu rowerowego "szlakiem

wypełnienie poniŜszego formularza. Fiszkę naleŜy wypełnić i przesłać w formie elektronicznej.

Stowarzyszenia. Przyjęto scenariusz Święta Wina, wybrano znak święta, zapoznano się ze

winnic MPW". TuŜ przed godz. 19.00 nastąpi prezentacja znaku "Karty Winnic MPW",

stanem przygotowań i rozdzielono zadania dla wszystkich członków naszej organizacji. JuŜ

a następnie punkt kulminacyjny Święta Wina - fachowy komentarz i ocena win rocznika 2008,

PoniewaŜ na zeszłorocznym III Konwencie Polskich Winiarzy w Jaśle plantatorzy z Małopol-

Przypominamy, Ŝe biuletyn "WINNICE Małopolskiego Przełomu Wisły" i inne wydawnictwa

teraz przygotowywane przez nas święto cieszy się ogromnym zainteresowaniem miłośników

rozstrzygnięcie konkursu, losowanie i wręczenie nagród. O godz. 20.00 planowany jest

skiego Przełomu Wisły wypadli nieźle, myślimy, Ŝe i w tym roku, mimo fatalnej pogody

związane z winem, są do dostania w dwóch miejscach, u członków naszego Stowarzyszenia:

wina i mediów. Winiarze naszego Stowarzyszenia chcieliby przedstawić do degustacji około

w parku pokaz 4 filmów dokumentalnych związanych z polskimi winobraniami i Małopolskim

w minionym wrześniu, licznie stawimy się z własnymi winami na Zamku w Niepołomicach.

1) Agnieszka i Marek Kwaśniak, Bronowice 21c (gmina Puławy, lewy brzeg Wisły),

20 rodzajów win z nowego rocznika 2008.

Przełomem Wisły, a o godz. 21.00 - pokazem sztucznych ogni - przewidujemy zakończenie

Powinni przyjechać takŜe ci członkowie naszego Stowarzyszenia, którzy jeszcze win nie robią.

tel.: 0607-379-068; 2) Hanna i Dariusz Mroczek, Góry II 3D, Kazimierz Dolny, tel.: 0721-801-454

Wiemy juŜ, Ŝe na Święto Wina w Janowcu przyjadą najwybitniejsi znawcy wina

Święta Wina - Janowiec 2009.

w Polsce. Jednym z uczestników święta będzie Tomasz Prange-Barczyński, redaktor naczel-

Szczegóły uroczystości Święta Wina - Janowiec 2009 będzie moŜna znaleźć na stronie inter-

ny najwaŜniejszego polskiego pisma poświęconego kulturze winiarskiej "Magazynu WINO".

netowej Stowarzyszenia Winiarzy MPW - www.winiarzempw.pl - współorganizatora Święta

"Magazyn WINO" i związane z nim wydawnictwa będą miały podczas święta swoje własne

Wina razem z Muzeum Zamkiem w Janowcu - Oddziałem Muzeum Nadwiślańskiego

stoisko. Będą teŜ obecni członkowie Polskiego Instytutu Winorośli i Wina, najwaŜniejszej kra-

w Kazimierzu Dolnym i Gminą Janowiec.

„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
KRS: 0000310721,
Regon: 060406959,
Numer Identyfikacji Podatkowej: 7162760058
Rachunek na koncie bankowym
w PEKAO SA, I O/Puławy: 25 1240 24 12 1111 0010 2082 4560
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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) 1757-554-653,
e-mail: dariaslowik@winnicaslowicza.pl
Marek Kwaśniak, skarbnik, tel.: 0607-379-068,
e-mail: marek_k1@poczta.onet.pl
Maciej Mickiewicz, członek Zarządu: tel.: (081) 827-36-02, 0605-831-255,
e-mail: m.micki@wp.pl

jowej instytucji zajmującej się win ogrodnictwem, winifikacją i promocją winiarstwa. Instytut
będzie reprezentował m.in. prezes Instytutu Roman Myśliwiec. Będzie takŜe Mariusz
Kapczyński twórca najciekawszej polskiej strony internetowej poświęconej winu "Vinisfera".

Oprawa graficzna Święta Wina

Ze względu na wyjazd do Włoch nie będzie mógł uczestniczyć (ale obiecał przybyć na
przyszłoroczne Święto Wina w Janowcu) Marek Kondrat.

Święto Wina w Janowcu będzie takŜe niemałą atrakcją plastyczną. Naszą imprezę uświetnią

JuŜ ze wstępnych naszych ustaleń wynika, Ŝe przygotowywane przez nas święto będzie odb-

realizacje wybitnych artystów. Mamy własny plakat Święta Wina - Janowiec 2009 zaprojek-

iegało swoim charakterem od podobnych, organizowanych gdzie indziej. Nie tylko uroda

towany przez prof. Lecha Majewskiego, a takŜe przyjęte juŜ na stałe znaki rozpoznawcze

i skala miasteczka zadecydowały o profilu naszego święta. Bardzo mocno podkreślamy

naszego święta i związanych z nim przedsięwzięć: logo i znak "Karty winnic MPW".
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Lech Majewski (ur. 1947 r.) autor plakatu do naszego święta, jest profesorem Akademii Sztuk

nych. Wykonywana przez niego w lipowym drewnie postać świętego pokryta będzie specjal-

dostać nowy folder-mapę z adresami wszystkich winnic członków naszej organizacji,

znany twórca Krzysztof Tchórzewski a operatorem wielokrotnie nagradzany Piotr Niemyjski.

Pięknych w Warszawie. Specjalizuje się w grafice wydawniczej i reklamowej. Jeden z zapro-

nym gruntem, następnie polichromowana i złocona, a na końcu woskowana. Przy jej wyko-

broszurkę z tekstem "Karty winnic MPW" i inne wydawnictwa związane z naszym winiarskim

Wszyscy są członkami naszego Stowarzyszenia. Chcielibyśmy, aby film był gotowy na

jektowanych przez niego plakatów przygotowany na XVI Międzynarodowe Spotkania

naniu uŜyto wszystkie tradycyjne metody jakie stosowano w dawnych wiekach. Figura

regionem.

IV Konwent Polskich Winiarzy, a jeŜeli nie uda się dotrzymać tego terminu, to na pewno

Wokalistów Jazzowych w 1989 r. znalazł się wśród setki najwaŜniejszych plakatów z Europy

świętego będzie nie tylko ozdobą kolejnych naszych świąt, członkowie Stowarzyszenia będą

i Stanów Zjednoczonych, powstałych w latach 1945-1990. Majewski przypomina, Ŝe nawet

musieli się zastanowić nad miejscem jej stałej ekspozycji.

w telewizji, która wyraziła zainteresowanie jego emisją.

Planowane spotkania ze specjalistami podczas
Święta Wina - Janowiec 2009

jeśli "plakat nie zmienia świata, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Plakat jest znakomitym
zapisem miejsca, czasów i wydarzenia." Dlatego właśnie poprosiliśmy go o zaprojektowanie
plakatu na naszą imprezę.

będzie atrakcją przyszłorocznego Święta Wina w Janowcu. Chcielibyśmy pokazać go takŜe

Korowód winiarski uliczkami Janowca

Nowi członkowie Stowarzyszenia Winiarzy MPW
Podczas Święta Wina w pomieszczeniach zamku planowane są spotkania ze specjalistami.

Podczas spotkania 14 lutego br. na Zamku w Janowcu członkowie naszego Stowarzyszenia
wybrali zwycięski projekt ze 117 zgłoszonych na konkurs ogłoszony wśród studentów dwóch

Po mszy św. w kościele parafialnym z placu przed kościołem uliczkami miasteczka (kolejno:

Przewidujemy trzy jednogodzinne wykłady połączone z dyskusjami.

Podczas spotkania w dniu 14 lutego 2009 roku na zamku w Janowcu do naszego

wiodących pracowni graficznych warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, pracowni Lecha

Rynek, ul. Kościelna, Pl. Wolności, ul. Młynarska, ul. Sportowa, ul. Sandomierska, Rynek

Roman Myśliwiec, załoŜyciel w 1982 r. słynnej "Winnicy Golesz" w Jaśle, naleŜy do pionierów

Stowarzyszenia zostało przyjętych 4 nowych członków rzeczywistych. Janusz Jakubowski -

Majewskiego i Mieczysława Wasilewskiego. ZwycięŜył znak zaprojektowany przez Emilię

i ul. Lubelska) przejdzie barwny korowód. Korowód zakończy swoją marszrutę na dziedzińcu

współczesnego polskiego winiarstwa i przez ostatnie 20 lat był jego głównym animatorem.

"Winnica Małe Dobre" w gminie Wilków, Krzysztof Łopatek posiadający winnicę w Starej Wsi

Pyzę, studentkę II roku Wydziału Grafiki pracowni prof. Lecha Majewskiego. Ponadto

zamkowym. Projektujemy następującą kolejność pochodu: na czele ma iść orkiestra

Jest prezesem powstałego w 2003 r. Polskiego Instytutu Winorośli i Wina. Autor wielu popu-

koło Końskowoli, Krzysztof Morek właściciel winnicy w OŜarowie Pierwszym koło Wrzelowca

wyróŜniono trzy projekty, które we wstępnych dyskusjach zbierały najwięcej pochwał. Ich

straŜacka - następnie idą członkowie komitetu organizacyjnego (władze Muzeum, Gminy

larnych wśród winogrodników ksiąŜek, na Zamku w Janowcu będzie mówił o uprawie

i Mariusz śelazko - "Winnica Pod Sosnami" w Rudzie, w gminie Trojanów. Na poprzednim

autorami są studenci pracowni Majewskiego: Kamil Gorgoń (student III roku ), Magdalena

i Stowarzyszenia Winiarzy MPW) - i kolejno: kosz z nowym rocznikiem wina 2008 - figura św.

winorośli w polskich warunkach, o rachunku ekonomicznym prowadzenia plantacji i wyrobu

naszym spotkaniu w dniu 10 stycznia 2009 roku członkiem wspierającym został Dariusz
Piątkowski, właściciel "Winnicy Nowiny Enklawa" pod Chełmem.

Łapińska (studentka II) i Katarzyna Muranty (studentka III roku). Odtąd znak projektu pani

Urbana - Stowarzyszenie Winiarzy MPW ze swoim znakiem - wóz z dekoracją złoŜoną

wina oraz o opłacalności winiarstwa w Polsce. Myśliwiec zaprezentuje takŜe swoją najnowszą

Pyzy będzie towarzyszył kolejnym janowieckim Świętom Wina. Ze zgłoszonych na konkurs

z narzędzi pracy winiarza - kolejne winnice MPW ze swoimi znakami - pochód zamkną

ksiąŜkę na temat winiarstwa "Uprawa winorośli", Wydawnictwo Plantpress, Kraków, 2009 r.

projektów zostanie zorganizowana wystawa, której otwarcie nastąpi w trakcie Święta Wina.

zaproszeni goście i mieszkańcy Janowca.

Barbara Bogdańska, kardiolog, specjalista od profilaktyki chorób serca i układu krąŜenia,

Wówczas wręczymy wyróŜnionym projektantom symboliczne nagrody.

kierownik Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego

Wydarzeniem plastycznym Święta Wina będzie prezentacja znaku "Karty winnic MPW". Ten

im. Stefana Karola Wyszyńskiego w Lublinie będzie mówiła o zdrowotnych właściwościach

niewielki znak będzie mógł być przyklejany na butelce wina, które uzyska najwyŜsze oceny

Degustacja win nowego rocznika 2008

wydane przez niezaleŜny panel degustacyjny. Będzie więc swoistym ambasadorem jakości

Winnice i winiarze MPW w mediach

wina gronowego, szczególnie czerwonego. Upowszechnienie wina gronowego moŜe przy-

W 64-stronicowej, bogato ilustrowanej publikacji "III Konwent Polskich Winiarzy" (dodatek do

czynić się do zmiany nastawienia konsumentów - odejścia od bardziej szkodliwych trunków

"Magazynu WINO" nr 6, grudzień 2008) znajdujemy charakterystykę naszego regionu (s.17);

win naszego regionu. Zaprojektowany przez profesora Mieczysława Wasilewskiego z

NajwaŜniejszym elementem Święta Wina będzie oczywiście degustacja nowego rocznika.

wysokoprocentowych na rzecz łagodniejszych i zdrowszych, przede wszystkim wina.

prezentację 10 winnic: "Winnica Solaris" s. 17, "Winnica Wieczorków" s. 18, "Winnica Pańska

warszawskiej ASP trafia w sedno naszych oczekiwań. Jak mówi Wasilewski: "Tajemnica

Wina przeznaczone do degustacji zostaną wspólnie zaakceptowane na spotkaniu winiarzy

Tomasz Prange-Barczyński opowie o degustacja i kulturze wina. To spotkanie będzie waŜne

Góra" s. 18-19, "Winnica Rzeczyca" s. 19, "Winnica Podstolice" s. 20, "Winnica Maja" s. 20,

mojego warsztatu polega na wyrzucaniu złych rzeczy, które powstają po drodze." Warto przy-

w dniu 25 kwietnia.

dla kelnerów i właścicieli restauracji w Kazimierzu Dolnym, Janowcu, Puławach czy

"Winnica Mały Młynek" s. 20, "Winnica Domowa Kalisja" s. 21, "Winnica Słowicza" s. 21,

pomnieć, Ŝe funkcjonujący juŜ ponad 40 lat znak Zakładów Azotowych w Puławach jest

Przygotowując degustację chcemy odróŜnić się od najczęściej stosowanych sposobów

Nałęczowie. Nie trudno zauwaŜyć jak więcej niŜ skromny jest wybór win w naszych lokalnych

"Winnica Nowiny" s. 22.

właśnie autorstwa Mieczysława Wasilewskiego.

prezentacji nowych trunków i sięgnęliśmy do wzorców sprzyjających bardziej profesjonalne-

knajpach i jak niewiele wiedzą o winie osoby, które je nam podają do posiłków. Nie mówiąc

Na stronie 7 "III Konwent Polskich Winiarzy" znajdują się oceny win z "Winnicy Pańska Góra"

Mieczysław Wasilewski (ur. 1942 r.) jest laureatem wielu nagród, m.in. Złotego Medalu (1976)

mu i głębszemu kontaktowi z winem. KaŜdy kto będzie chciał spróbować trunków z naszych

juŜ o tym, Ŝe zazwyczaj nie mają oni pojęcia jakie wino pasuje do jakiej potrawy, a na pewno

i "Winnicy Wieczorków". Oceny zredagował (wb) - Wojciech Bońkowski: "Winnica Pańska

i Srebrnego Medalu (1994) na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie. Był stype-

winnic będzie musiał za drobną opłatą kupić niewielką broszurkę z opisem wszystkich win

nie podają go we właściwej temperaturze i nie wiedzą jak przechowywać butelki. Na te wszys-

Góra. Z roku na rok podkazimierska winnica Wojciecha Włodarczyka wyrasta na polską

ndystą Fundacji Kościuszkowskiej. Jest członek AGI (Alliance Graphique International). Jego

przedstawionych do degustacji. Będzie ona upowaŜniała do otrzymania do degustacji - juŜ

tkie wątpliwości odpowie i poradzi (nie tylko kelnerom i restauratorom, ale takŜe kaŜdemu, kto

świątynie terroir. Dwa wina i dwie fantastyczne ekspresje minerału: Sibera 2007 ukazuje

prace znajdują się m.in. w kolekcjach Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Narodowego

za darmo - wybranego trunku. Broszura będzie zawierać ogólną charakterystykę rocznika,

chce sprostać kulturze wina i jedzenia) redaktor naczelny "Magazynu WINO" Tomasz Prange-

niemal słone nuty od gleby i dobrze dojrzałą kwasowość (przy naturalnych 10,2o, co się

w Poznaniu, Musée de l'Affiche w ParyŜu, Toyama Poster Museum w Tokio oraz w wielu gale-

winnic zgłaszających swoje wina i podstawowe informacje na temat prezentowanego wina

Barczyński. Po spotkaniu będzie moŜna kupić jego wydaną w 2008 roku ksiąŜkę "Zawód

bardzo chwali); biały kupaŜ Hanna 2007 jest pełniejszy, bardziej owocowy, świetnie skon-

riach prywatnych w Polsce i za granicą.

(szczep/szczepy, data zbioru, szaptalizacja i inne zabiegi, procent alkoholu itp.). Zanim więc

sommelier, czyli jak właściwe podawać i skutecznie sprzedawać wino w restauracji", a takŜe

struowany i przekona do siebie nawet zatwardziałych w materii polskiego wina sceptyków."

przystąpimy do degustacji będziemy mieli kompetentny spis wszystkich trunków ułatwiający

uzyskać dedykację autora.

"Winnica Wieczorków. Zaskakująco dobry Hibernal 2007, z 10,5o i bukietem niemal nowo-

nam wybór.

Wszystkie te spotkania mają na celu zwrócenie uwagi na zalety uprawy i spoŜywania wina.

zelandzkiego sauvignon blanc. Biała Cuvée 2007 jest dziś mniej wyrazista, ale nieprzesa-

Degustacja będzie odbywała się wyłącznie w szklanych kieliszkach degustacyjnych.

To takŜe element strategii dąŜącej do zmiany nastawień ogółu Polaków: od picia mocnych

dzona, harmonijna i czysta. Spodziewamy się tu dobrych rzeczy w bliskiej przyszłości."

Podawane wina dzięki piwnicom zamkowym i przygotowanym lodówkom, będą miały

trunków do mniejszych ilości napojów nie przynoszących szkody organizmu, a bardzo wzbo-

21 stycznia 2009 r. Wojciech Włodarczyk udzielił wywiadu telewizji onet.tvPlatforma. Tematem

zapewnioną optymalną temperaturę.

gacających lokalną kuchnię i lokalną tradycję.

rozmowy z Joanną Budzaj był rozpatrywany tego dnia w Sejmie projekt dopuszczający do

ZaleŜy nam na najlepszym przygotowaniu warunków degustacji, równieŜ dlatego, Ŝe miniony

uprawy na wino tylko szczepy zarejestrowane chociaŜby w jednym kraju unijnym. Krótki film

rok - ze względu na zimny i deszczowy wrzesień - był dla naszego regionu wyjątkowo trudny
i wina z 208 roku na pewno będą róŜniły się od naszych wcześniejszych roczników. Dlatego

na ten temat od 27 stycznia był do obejrzenia w internecie na stronie: Onet.tvPlatforma.

Pokaz dokumentalnych filmów o winnicach i regionie

warto mieć świadomość wszelkich uwarunkowań, jakie doprowadziły winiarza do rezultatu

W pierwszym numerze inaugurującym nowy miesięcznik informacyjno-publicystyczny
"Opolanin" (nr 1-2009, wydawca gmina Opole Lubelskie) na s. 18 i 19 znajdują się dwa

Stowarzyszenie winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły chciałoby, aby jedną z atrakcji

teksty Huberta Mącika: "Słoneczne wino z Opola" i "O winie w Polsce" z licznymi

tegorocznego Święta Wina był pokaz nieznanych lub rzadko pokazywanych filmów o polskich

ilustracjami z "Winnicy Solaris" i wypowiedzią naszego kolegi Macieja Mickiewicza. Jest teŜ

winobraniach i naszym regionie. Przygotowujemy projekcje 4 filmów.

informacja o naszym Stowarzyszeniu. Szczególnie cieszy zainteresowanie prawdziwym

"W dolinie Dniestru", kronika Polskiej Agencji Telegraficznej z ok. 1937 roku, czas projekcji

winem lokalnych mediów, poniewaŜ wiemy jak bardzo dokładnie i przez wielu czytana jest

10 minut. Film pokazuje wyjątkowe krajobrazy i kulturę ludową Podola, winobranie i "winnicze

miejscowa prasa.

Na udekorowanym dziedzińcu zamkowym, którego punktem centralnym będzie scena

doŜynki" w Zaleszczykach. Ze względu na związki Instytutu Puławskiego (a takŜe szerzej -

17 lutego Wojciech Włodarczyk udzielił Polskiemu Radiu wywiadu na temat polskiego

z odpowiednim nagłośnieniem i oczywiście ze znakiem Święta Wina planujemy ustawienie

winnic przełomu Wisły) z przedwojennymi winnicami Podola oraz podobny charakter uprawy

winiarstwa, a takŜe winogrodniczych związków MPW z Podolem. Rozmowę przeprowadziła

wielu stoisk związanych z winem i regionem MPW.

winorośli (i tu i tam winnice skupiały się wokół rzek), film odsłania jedno z XX-wiecznych

Sandra UŜule-Fons. Wywiad został przetłumaczony na język rosyjski, poniewaŜ cała audycja

Przede wszystkim będą stoiska (około 5-6 stoisk) winnic, które będą ofiarowywały swoje wina

"źródeł" winnic MPW.

była przeznaczona dla Redakcji Rosyjskiej Programu dla Zagranicy. Pierwsza część wywiadu

do degustacji. Przewidujemy teŜ około 5 stoisk towarzystw regionalnych (m.in. Towarzystwo

"Kazimierz - miasto polskiego renesansu", scenariusz i reŜyseria Tadeusz Jaworski, produkc-

pod tytułem "Вино, вино, на радость нам дано" umieszczono na antenie 27 lutego 2009 r.

Kolejnym, takŜe plastycznym, wydarzeniem tegorocznego Święta Wina będzie figura

Przyjaciół Janowca, Regionalne Towarzystwo Powiślan, Towarzystwo Przyjaciół Puław) ze

ja Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi, 1954 rok, czas projekcji 15 minut. Film ukazuje

(wersja internetowa na: http://www.polskieradio.pl/zagranica/news/artykul103291.html , gdzie

św. Urbana papieŜa. Imię Urban (Urbanus) znaczy po łacinie "miejski", mieszkaniec miasta,

swoimi wydawnictwami oraz stoisko "Magazynu WINO". Będzie takŜe stoisko rzeźbiarza

nie tylko miasteczko sprzed półwiecza, ale takŜe kazimierską winnicę nad Norowym Dołem i

równieŜ mapa polskich winnic z regionem MPW).

a takŜe - kulturalny, wykształcony, obyty, grzeczny. Święty Urban I (syn Poncjana) był

ludowego pana Zygmunta Kozaka z Nasiłowa, wykonującego figurki związane z pracą

winobranie. Winnica nad Norowym Dołem została załoŜona ok. 1950 r. przez Jan

papieŜem w latach 222-230. O jego Ŝyciu wiemy mało. Zachowały się przekazy o licznych

w winnicy i w piwnicy.

Piądłowskiego.

przez niego nawróconych, do których naleŜeli m.in. św. Cecylia, jej mąŜ Walerian i jego brat

Bogato reprezentowane będą stoiska związane z wyrobem wina. Będzie stoisko "Agencji

"Winne święta", realizacja Adam Rogala, zdjęcia Piotr Siwek, komentarz Marek Przybylik,

Tyburcjusz. Na miejscu męczeństwa św. Cecylii, na Trastevere, kazał zbudować kościół,

Handlowej TRENDI" Kazimierz Pływacza z Wadowic, najpowaŜniejszego chyba sprzedawcy

Kronika Filmowa TVN24, 2006, czas projekcji 3 minuty. Barwny film pokazuje winobranie w

w którym spoczywa ta patronka muzyki. Według podania św. Urban wydał instrukcję, aby

urządzeń do produkcji wina w Polsce. Będzie stoisko firmy Jaros z korkami, będzie "Firma

2006 roku w "Winnicy Pańska Góra" w Podgórzu naprzeciwko Janowca. Ten króciutki repor-

Coroczny, największy i najwaŜniejszy przegląd polskich win gronowych organizowany przez

księŜa do Mszy św. uŜywali kielicha i pateny ze złota lub srebra. UwaŜany jest za męczen-

Bednarska Pawłowianka" pana Mariana Rzepeckiego z Rejowca Fabrycznego, na którym

taŜ opowiada o odnowie uprawy winorośli na wino w MPW na początku obecnego stulecia.

Polski Instytut Winorośli i Wina i "Magazyn WINO", odbędzie się w tym roku 20 i 21 czerwca

nika, chociaŜ rządził Kościołem gdy panował cesarz Aleksander Sewer (222-235) i był to czas

zostanie zaprezentowany publiczności wyrób beczek i ich wypalanie. Swoje stoisko będzie

"Małopolski Przełom Wisły", reŜyseria Artur Tabor, 2005, czas projekcji 30 minut. Obraz

na zamku w Niepołomicach (25 km na wschód od centrum Krakowa). Wstępnych informacji

wolny od prześladowań chrześcijan. Święty Urban został pochowany na cmentarzu Kaliksta

miał teŜ Grzegorz Gordat, wikliniarz przygotowujący kosze i opakowania butelek na wino.

ukazuje wyjątkowy charakter "naszego" odcinka Wisły. Znany promocyjny film Artura Tabora

na temat warunków udziału w IV Konwencie Polskich Winiarzy moŜna uzyskać od sekretarza

przy Via Appia. Jego wspomnienie liturgiczne przypada na 25 maja. W średniowieczu był

On takŜe zaprezentuje swój kunszt wyplatania koszy. To w koszu jego autorstwa zostaną

przedstawia nadbrzeŜną przyrodę, specjalne gleby, wspaniałe zabytki - czyli wszystko to co

Konwentu Katarzyny Niemyjskiej, tel.: 0502-523-227. Niebawem na stronie internetowej

jednym z najbardziej popularnych świętych. W jego dzień błogosławiono pola. W krajach

poświęcone wina rocznika 2008.

jest konieczne, aby powstało wyjątkowe wino: ziemia, klimat i umiejętności winiarza, które

Polskiego Instytutu Winorośli i Wina zostaną umieszczone odpowiednie dokumenty.

niemieckojęzycznych i w środkowej Europie jest do dziś patronem właścicieli winnic, winnej

Stoiska z Ŝywnością to: oryginalne pieczywo w kształcie winnych gron z lokalnej "Piekarni

rozwijają się szczególnie w środowisku nasyconym tradycją.

Przypominamy, Ŝe w Konwencie mogą wziąć udział właściciele minimum 5-arowych winnic

latorośli, ogrodników, rolników i dobrych urodzajów. Najczęściej przedstawia się św. Urbana

Oblasy" pana Henryka Urbanka, stoisko z wędzonymi rybami (karp, pstrąg, jesiotr) ze stawów

w pontyfikalnych szatach i w tiarze. Jego atrybutami są: kielich, krzyŜ patriarchalny, księga,

firmy "Pstrąg" z Pustelni koło Opola Lubelskiego pani Danuty Daczki. Liczymy teŜ na lokalnych

miecz, winne grono, winne grono na księdze.

producentów kozich serów i na zupę szparagową. Będzie to akurat szczyt sezonu

Figura św. Urbana została zamówiona u Marka Kowalskiego, jednego z najwybitniejszych

szparagowego, a leŜące naprzeciwko Janowca Powiśle Lubelskie jest jednym z największych

polskich snycerzy. Konsultantem w zakresie ikonografii był ks. dr hab. Michał Janocha, prof.

zagłębi szparagowych w Polsce. Białe wino doskonale pasuje do szparagów i do koziego

Podczas Święta Wina będzie kręcony przez nasze Stowarzyszenie specjalny film dokumen-

jakie moŜna zgłosić - mianowicie tylko 4 rodzaje (w tym białe, czerwone, róŜowe i likierowe).

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Marek Kowalski (ur. 1954 r.), w

sera.

talny. Półgodzinny film pomyślany jest jako materiał promocyjny Stowarzyszenia Winiarzy

Organizatorzy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom degustujących wina, zmienili takŜe doty-

stołecznej Akademii Sztuk Pięknych prowadzi pracownię Technologii Drewna i Technologii

Nasze Stowarzyszenie będzie miało podczas święta swoje własne stoisko - które jed-

MPW, zabytków i walorów przyrodniczych Małopolskiego Przełomu Wisły i oczywiście

chczasową "fiszkę wina". Nowa wersja, jaką publikujemy poniŜej, bardziej odpowiada

Metalu, rzeźbi i projektuje scenografie teatralne i filmowe, jest autorem wielu rzeźb sakral-

nocześnie będzie punktem informacyjnych całego Święta Wina - na którym będzie moŜna

samego Janowca. Scenariusz filmu przygotował Wojciech Włodarczyk, reŜyserem będzie

wymogom, jakie i tak winiarz - gdyby chciał sprzedawać swoje wina - musiałby spełnić.

w postaci wina, które będziemy właśnie degustować.

Stoiska na dziedzińcu Zamku w Janowcu
Logo Święta Wina w Janowcu autorstwa Emilii Pyzy

Figura św. Urbana patrona winnic i winiarzy

2

IV Konwent Polskich Winiarzy - Niepołomice, 20-21 czerwca 2009 r.

(300 krzaków) obsadzonych winoroślą dopuszczoną do uprawy na wino w Unii Europejskiej.
Ze względu na wzrastające gwałtownie zainteresowanie udziałem w Konwencie, winiarze,

Film o Święcie Wina w Janowcu

którzy chcieliby w tym roku zgłosić swoje wina do konwentowej degustacji będą zobowiązani
do przysłania 6 (sześciu) butelek wina jednego rodzaju. Została takŜe ograniczona liczba win,
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