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W ino na Podkarpaciu nie
urodziło się wczoraj. Już
w XI w. winorośl upra-
wiali tu mnisi, benedyk-

tyni i cystersi, którzy wyrabiali trunek głów-
nie na potrzeby liturgiczne. W tamtych
czasach łatwiej było go zrobić na miejscu,
niż sprowadzić – jeżeli masz zastrzeżenia do
stanu dzisiejszych dróg, to wyobraź sobie,
jak wyglądały tysiąc lat temu.
Poza zakonnikami winiarstwo rozwijali
książęta przemyscy: żenili się z córkami
bizantyjskich cesarzy i – zainspirowani tam-
tejszą kulturą – sprowadzali na swoje zie-
mie winnych specjalistów z Bizancjum
i Krymu. To nie legenda – są na to papie-
ry. Na przykład Władysław Jagiełło w ak-
cie lokacji Przemyśla z 1389 r. nadał miesz-
czanom „zupełną i nieograniczoną wolność
od opłat z winnic na lat szesnaście”. Ślady
winiarskiej aktywności znajdziemy też w na-
zwach topograficznych, jak Winna Góra
(część Przemyśla) czy Winne-Podbukowi-
na (wieś w gminie Dubiecko).
W XVII w. winnice podupadły: klimat
zmienił się na zimniejszy, a z Węgier zaczę-
ło napływać mnóstwo wina – Polacy nie

wytrzymali konkurencji. Ostateczny cios
winiarstwu zadały potop szwedzki i najazd
Rakoczego w połowie XVII w. Okolica by-
ła tak zniszczona, a ludzie tak biedni, że
nikt nie myślał o winiarskich fanaberiach
– wszyscy zastanawiali się, co włożyć do
garnka.
Po ponad 300 latach tradycja się odrodzi-
ła – w 1982 r. Roman Myśliwiec założył
w Jaśle winnicę Golesz. Nie bacząc na lu-
dzi pukających się w czoło na widok face-
ta, który chce uprawiać winorośl w Polsce,

sadził i testował odmiany, które mogłyby
się przyjąć w naszym klimacie, czytał, jeź-
dził po zagranicznych winnicach. Udało się.
Dziś „polski Dionizos”, jak go niektórzy
nazywają, zajmuje się szkoleniami, pisa-
niem książek winogrodniczych i „działal-
nością na rzecz” – np. prezesowaniem Sto-
warzyszeniu Winiarzy Podkarpacia.
Winnicę prowadzi syn Bartłomiej: jeden
hektar zajmują dorosłe winorośle, a drugi

sadzonki. To głównie z ich sprzedaży
Myśliwcowie żyją – własnego wina jesz-
cze nie sprzedają.
Śladami Myśliwca poszło wielu. W stowa-
rzyszeniu jest ponad 130 członków, a ich
winnice zajmują około 150 ha. Co w nich
rośnie? To, co może i powinno. Podkarpa-
cie jest trochę jak uczeń balansujący po-
między oceną 3 a 4 – ma „prawie dobre”wa-
runki do uprawy winorośli. Na przykład
długość okresu wegetacyjnego w regionie to
160-172 dni; w najchłodniejszych regio-

nach winiarskich zachodniej Europy (np.
w Szampanii) to 185-190 dni. Okres we-
getacyjny liczy się od momentu pękania
pąków winorośli (na wiosnę) do pierwsze-
go przymrozku -3°C (jesienią), który uszka-
dza liście i zatrzymuje fotosyntezę. Dla wi-
niarza z Podkarpacia oznacza to, że nie
powinien uprawiać odmian późno dojrze-
wających, jak np. riesling (zbiór 20-25 paź-
dziernika), bo może się okazać, że po całym

Jak sprzątnąć marszałka, czyli...
TAJEMNICA
WINIARSTWA
NA PODKARPACIU
Powiat jasielski ma kształt winnego grona (z ogonkiem, a jakże!).
w koincydencje możesz wierzyć lub nie, ale że wokół jasła jest mnóstwo
winnic, to fakt. są zresztą na całym PodkarPaciu. czyli? jedziemy!

tekst Łukasz Klesyk zdjęcia Agnieszka Żelazko

Podkarpacie jest jak uczeń balansujący pomiędzy oceną 3 a 4 – ma „prawie dobre” warunki
do uprawy winorośli. Dla winiarza oznacza to, że nie powinien sadzić odmian późno
dojrzewających, jak np. riesling. Są tu też ostre zimy - nie wytrzymałby ich np. merlot.
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roku pracy zamiast „boskich gron”ma kwaś-
ne kulki, z którymi nie wiadomo, co zrobić.
Są tu też ostre zimy, mróz poniżej -25°C
trafia się średnio raz na pięć lat. Czyli nie
można sadzić np. popularnego merlota, któ-
ry wytrzymuje najwyżej -18°C. Jesienią na
Podkarpaciu często leje, a wilgoć to sprzy-
mierzeniec atakujących winorośl grzybów
(np. szarej pleśni), trzeba więc wybierać od-
miany grzyboodporne.
Wszystko to sprawia, że na podkarpac-
kich stokach raczej nie spotkasz chardon-
nay, syrah czy sauvignon blanc – odmian
z gatunku Vitis vinifera, który uważa się za
najszlachetniejszy i dający najlepsze wina.
Za to dobrze czują się tutaj hybrydy, czy-
li krzyżówki vinifery z odmianami innych
gatunków, np. Vitis labrusca, z reguły wcześ-
nie dojrzewające oraz odporne na choro-
by i mróz. To one są bohaterami tej opo-
wieści. I ludzie, którzy przemieniają je
w wino.

Wspinamy się. Upał. Po raz kolejny
przystaję, zdejmuję czapkę i ocieram
pot z czoła. Chodzę po winnicy Jasiel
i na własnej łysinie czuję, że stok jest
świetnie nasłoneczniony. Takich gó-
rek są tutaj setki – to dzięki nim Pod-
karpacie stało się regionem winiar-
skim. Na małych, skierowanych na
południe albo południowy zachód
„patelniach” winorośl ma ciepło, co
sprzyja dojrzewaniu, i przewiewnie,
co utrudnia życie chorobotwórczym
grzybom.
Górka, na której stoję, znajduje się
we wsi Jareniówka (przysiółek
Łęgorz). Powstała tu jedna z kilku
w Polsce winnic tarasowych. Wino-
rośl zasadzono w poprzek wzgórza,
na wyciętych w nim tarasach, całość
wygląda jak zielony amfiteatr.
– To zbocze prezentowało się do-
kładnie jak tamto – mówi Wiktor
Szpak, właściciel Jasiela, wskazując
drzewno-trawiastą dżunglę naprze-
ciw. – Było tu wszystko: śliwy, tarnina,
jeżyny, dzikie róże, bzy. Karczowaliś-
my i urządzali praktycznie własnymi
siłami, bo nie mieliśmy kasy. Kiedy
były jakieś wolne pieniądze, zama-
wiałem np. koparkę i mówiłem ope-
ratorowi: „Proszę robić to i to, w tym
i w tym miejscu. Mam 500 złotych”.
Facet kopał, a kiedy „kredyt” się
skończył, odjeżdżał. Walka trwała
pięć lat, lecz zwyciężyliśmy.
W Jasielu naturalne piękno tarasów
jest jeszcze podkręcone. Winorośle

w rzędach tworzą
barwne kompozy-
cje: wiosną i latem
liście mają różne
odcienie zieleni,
jesienią są na
przemian czerwo-
ne i żółte; owoce
– jasnozielone
i granatowe. Skar-
py Szpak obsadził
irgą, ale chce za-
stąpić ją pigwow-
cem japońskim:
– Ładny i użytecz-

ny, wychodzą świetne nalewki i dżemy!
Właśnie użyteczność była motywem
założenia Jasiela. Zanim powstały ta-
rasy w Łęgorzu, Elwira iWiktor Szpa-
kowie mieli dziesięcioarową winnicę
koło swego domu w Jareniówce.
– Chcieliśmy, żeby to był ogród, ale
taki, który oprócz wrażeń estetycz-
nych da nam coś jeszcze. Gdy zrobi-
liśmy wino i gdy okazało się dobre,
przybyło nam przyjaciół – śmieją się.
Dzisiaj dzielą czas między pracę za-
wodową numer jeden (są nauczycie-
lami) a pasję/pracę zawodową
numer dwa, czyli winiarstwo. Wina
można kupić, chętnie przyjmują też
enoturystów – do ich dyspozycji jest
czteroosobowy apartament z salką
degustacyjną. O jakość wina się nie
martw: lekkie, lessowo-łupkowe gleby
dają trunki czyste, zrównoważone
i treściwe, pełne soczystego owocu.

WINNICA JASIEL

Wykarczowano,
zatarasowano

Jareniówka 163
www.winnicajasiel.pl

Tarasowa upra-
wa ma dużo za-
let: każdy rząd
winorośli dostaje
mnóstwo światła,
skarpy kumulują
ciepło, a zimą
zalegający na
„półkach” śnieg
chroni winorośl
przed przemar-
zaniem. Poza
tym – to świetnie
wygląda!
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– To moje kolejne życie – śmieje się
Ryszard Skotniczny, właściciel Kom-
borni. Zbudowany w XVII w. dwór do
II wojny światowej był siedzibą rodów
ziemiańskich. Po wojnie władza urzą-
dziła w nim magazyn zbożowy.
Za demokracji obiekt przechodził
z rąk do rąk, aż w 2007 r. kupił go
Skotniczny, biznesmen z branży IT,
który postanowił nie być już biznes-
menem z branży IT. Dzisiaj we dwo-
rze są luksusowy hotel, ośrodek kon-
ferencyjny i spa.
Wino odgrywa tu ważną rolę, z tym
że… To wcale nie tak, jak myślisz.
Owszem, jest winnica, jest już nawet
pierwsze wino, ale nie na tym Kom-
bornia się koncentruje. – To winnica
do celów edukacyjnych, pokazywana
ludziom z miasta – tłumaczy Skot-
niczny. – Być może w przyszłości
ją powiększymy i będziemy często-
wać gości własnym winem – dodaje.
Kombornia ma za to dwie ciekawostki.
Pierwsza to Salon Win Karpackich
– piwnica, do której można wejść
i degustować wszystko, co tam się
znajduje (przez 60 lub 90 minut).
Trunków jest około 50 – pochodzą
z Polski, Słowacji, Rumunii, Czech
i Węgier. Zanim tutaj trafiły, przeszły
ostrą selekcję. – W poszukiwaniu pe-
rełek zrobiliśmy 20 tys. kilometrów
– mówi Skotniczny. – Każdego „kan-
dydata” degustujemy dwukrotnie:
u winiarza i potem u nas we dworze,
w ciemno. Ludzie są zaskoczeni,

że wino ze Słowacji czy Rumunii
może tak smakować.
Podczas wizyty w Komborni piłem
m.in. znakomite wina z Wine Princess
(Crişana, Rumunia) i rzemieślnicze
wermuty z Gal Pince (Villány, Węgry).
A także forditáš ze słowackiej winiar-
ni Tokaj & Co. To rzadkość: trunek
powstaje z wytłoczyn aszú i młodego
wina – ma głęboki aromat, jednak
znacznie delikatniejszy niż tokaj aszú.
Drugi projekt powstał we współpracy
z Mirosławem Pelczarem, chocolatie-
rem z Korczyny. Choco Wine to seria
czekolad o aromatach i smakach win
z popularnych szczepów lub w popu-
larnych stylach, np. porto i pinot noir.
– Najpierw z Danielem Aniołowskim,
głównym sommelierem Komborni,
przeprowadziliśmy degustacje, roz-
kładając każde wino na czynniki pier-
wsze. Gdy mieliśmy już rozpracowa-
ne aromaty i smaki, musiałem
umieścić je w tabliczkach czekolady

– mówi
Pelczar.
– „Tokaj” był łatwy:
wystarczyło dodać
do masy miód,
orzechy i morele.
Do „Porto” włączy-
łem wiśnie w alko-
holu i suszone fiołki.
Aromat siana w „Pi-

not Noir” osiągnąłem, wędząc czeko-
ladę w zimnym dymie z siana; „Ca-
bernet Sauvignon” nabrał aromatu
w wędzarni z drewnem dębowym,
a „Syrah” – ze szlachetnym tytoniem.
To propozycja dla tych, którzy są cie-
kawi wina, a nie piją alkoholu. Choć
zawsze „Pinot Noir” można dopełnić
pinot noir...

DWÓR KOMBORNIA

Piwnica skarbów
Korczyna 1, www.dworkombornia.pl

Wyruszyć na leśną wycieczkę do Magurskiego Parku
Narodowego (www.magurskipn.pl).
Zwiedzić skansen archeologiczny Karpacka Troja
(www.karpackatroja.pl).
Popatrzeć w gwiazdy w Obserwatorium Astronomicznym
I LO w Jaśle (www.1lojaslo.pl).
Wdrapać się na Liwocz (562 m n.p.m.) i z platformy widoko-
wej obejrzeć dolinę Wisłoki oraz Beskid Niski, a przy dobrej
widoczności – także Bieszczady, Góry Świętokrzyskie i Tatry.
Uwaga: siedzenie na ławce przy sanktuarium wprawia w stan
medytacji!
Zwiedzić Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie – multimedial-
ne, interaktywne i w ogóle super-hiper (www.miastoszkla.pl).
Poczuć ciarki na plecach w kwaterze Hitlera w Stępinie-Cie-
szynie. W sierpniu 1941 r. führer spotkał się w tym schronie

z Benitem Mussolinim, a potem wspólnie udali się na wizyta-
cję wojsk walczących na Ukrainie (www.schronkolejowy.pl).

Zagłębić się w lochy pod rzeszowskim rynkiem.
Podziemna trasa turystyczna liczy 370 m, składa się
z 15 korytarzy i 25 piwnic (www.trasa-podziemna.erzeszow.pl).

Przejechać się (w otwartym wagonie!) kolejką
wąskotorową Pogórzanin z Przeworska do Dynowa
(www.pogorzanin.pl).

Udać się do Sanoka. Zwiedzić Muzeum Budownictwa
Ludowego i pograć drewnianymi kręglami ze starej karczmy.
W Muzeum Historycznym obejrzeć wystawę obrazów
Zdzisława Beksińskiego oraz jego pracownię
(www.skansen.mblsanok.pl, www.muzeum.sanok.pl).

Zjeść coś dobrego i regionalnego (www.podkarpackiesmaki.pl
– produkty, restauracje, kawiarnie).
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Nie-winne wyprawy, czyli 10 rzeczy,
które możesz robić, gdy akurat nie pijesz

Kombornia to
winnica służąca
do celów eduka-
cyjnych, pokazy-
wana ludziom
z miasta.
Na miejscu jest
też Salon Win
Karpackich
– z trunkami
z Polski,
Słowacji,
Rumunii,
Czech i Węgier.
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Marek Nowiński jest z wykształcenia
chemikiem-cybernetykiem. W winie
zakochał się na Węgrzech, gdzie
studiował, a potem był na kontrakcie.
Urzekło go, że wielu znajomych
nie tylko wina piło, ale też robiło
je w malutkich piwniczkach.
Przeznaczenie? Być może. Kiedy pan
Marek zaczął szukać swoich korzeni,
okazało się, że jest spokrewniony
z Franciszkiem II Rakoczym, węgier-
skim magnatem, który mieszkał
w Polsce po nieudanym powstaniu
przeciw Habsburgom. Kolejna koin-
cydencja. Kiedy Nowiński zakładał
własną winnicę, pojechał po radę
do Romana Myśliwca i okazało się,
że mama tegoż jest z domu Nowiń-
ska. Wspólnych korzeni na razie nie
znaleźli. A dlaczego Nowiński zasadził
winorośl w Przysiekach? To rodzinna
wieś pani Lidii, żony pana Marka.
Stawiają na enoturystykę. – Polska
winnica ma przeważnie 0,5-1 ha.
Przypuśćmy, że jest to hektar, na
którym rośnie 4000 krzaków. To daje
5-7 tys. butelek wina rocznie. Za ma-
ło, żeby się utrzymać [zysk z butelki
to ok. 4 zł brutto – przyp. aut.].
Trzeba zarobić na czymś jeszcze.
Na czym? Na enoturystyce. Trzeba
skłonić winomana, żeby przyjechał
i kupił wino na miejscu, bez pośredni-
ków zarobimy więcej. Dlatego nie

spieszymy się ze sprzedażą do skle-
pów w Krakowie czy Warszawie.
Nasze degustacje zawsze są dosto-
sowane do potrzeb gości. Możemy
pokazać 3, 5 albo 7 win; im większa
liczba, tym starsze i bardziej unikalne
podajemy. Równie chętnie przyjmie-
my dwie osoby, jak i 50, tylko trzeba
wcześniej się umówić. Możemy roz-
mawiać po polsku, węgiersku albo
angielsku. Do wina zawsze podajemy
zestaw przekąsek, można też zjeść
coś konkretniejszego, jeżeli gość
wcześniej da nam znać.
Właścicielom zależy na promocji re-
gionu, więc chwalą się jego atrakcja-
mi. Jedną z nich jest gotycki kościół
św. Doroty w Trzcinicy. To jedna
z najstarszych drewnianych świątyń

w Polsce. Powstała
w XVI w., a jej fun-
datorem był Jan
Ocieski, kanclerz
wielki koronny i sta-
rosta biecki. Głów-
ną ozdobą są
polichromie z XVI
i XIX w.
W przyszłym roku
wDwóch Granicach

ma być 15 miejsc noclegowych. Pla-
nowana jest również restauracja
– Nowiński marzy o tym, by menu by-
ło odbiciem jego wędrówek. Kuchnia
podkarpacka, warszawska i węgier-
ska. Do Dwóch Granic (wsi Trzcinica
i Przysieki) dołączą więc trzy kolejne.
Pewnie trzeba będzie zmienić nazwę!

WINNICA DWIE GRANICE

Nie ma
przypadków

Przysieki 412
www.winnicadwiegranice.pl
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„O enoturystę
trzeba zadbać
– uszanować
go za to, że się
pofatygował”.
W Dwóch
Granicach
degustacje
dostosowane są
do potrzeb gości.
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>>FESTIWALWINA – POMYSŁ NAOSTATNIWEEKENDWAKACJI
IX Międzynarodowe Dni Wina odbywają się w Jaśle w dniach 31 sierpnia – 1 września. Jeśli przespałeś, ominęły cię wina
z kraju i zagranicy, możliwość pogadania z winiarzami, orkiestry dęte, parady, defilady oraz kiermasze produktów regionalnych.
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7 szczepów głównych
czyli co na Podkarpaciu rośnie najlepiej i najczęściej
Seyval blanc. pochodzi z Francji i jest krzyżówką dwóch
hybryd: seibel 4995 i seibel 4986. wina ekstraktywne, czyste,
o aromatach cytrusów, brzoskwini i mango. spora kwasowość
owoców sprawia, że trunki mają potencjał starzenia (2-3 lata),
warto więc kupić parę butelek do piwnicy.

Bianca.. wę gier ska krzy żów ka vil lard blanc i bo u vier. 
w wię kszo ści wi na są bar dzo przy mil ne, bez nad mier nej 
kwa so wo ści. Ma ją aro ma ty ja błek, gru szek, cy tru sów i zie lo ne go
pie przu, kie dy owo ce są bar dzo doj rza łe – tak że mio du. 

Ju trzen ka. pol ska od mia na wy ho do wa na przez Ro ma na 
My śliw ca w win ni cy go lesz w Ja śle. Krzy żów ka fran cu sko-ame ry -
kań skiej hy bry dy vil lard blanc z pi not blanc. Ju trzen ka z zim niej -
szych sie dlisk da je wy so kok wa so we wi na o aro ma tach świe żo
sko szo nej tra wy, po krzy wy, zie lo ne go jabł ka; ta z cie plej szych 
– trun ki o za pa chu doj rza łych owo ców (cy tru sy, brzosk wi nia,
grusz ka, li ście czar nej po rze czki). coś dla fa nów sa u vi gnon blanc.

Jo han ni ter. nie miec ka od mia na stwo rzo na ze szcze pów: 
ries ling, pi not gris, se y ve vil lard 12-481 i chrup ka. wi na po dob ne 
do ries lin ga, z aro ma ta mi cy tru sów, ja błek i gru szek. 

Ron do. po cho dzi z by łej cze cho sło wa cji, udo sko na lo ne 
w niem czech. Krzy żów ka odmian st. la u ren t i za rya se ve ra. 
so czyste, peł ne wi go ru wi na o aro ma tach wiś ni, cze reś ni, je żyn
i po szy cia leś ne go. Ra dos ne. 

Re gent. Od mia na nie miec ka, krzy żów ka dia ny i cham bo ur cin.
wi na ele gan ckie, zrów no wa żo ne, eks trak tyw ne, o aro ma cie cze reś -
ni, czar nej po rze czki, je żyn i ziół. na zwa szcze pu to hołd dla słyn -
ne go dia men tu eks po no wa ne go w Lu wrze. 

Maréchal Foch. po cho dzi z Al za cji, nie wia do mo do kład nie, 
z ja kich od mian po wstał. wi na moc ne, eks trak tyw ne, o aro ma tach
czar nych owo ców (np. czar ne go bzu), ka wy, cze ko la dy, piż ma. 
na zwa na da na na cześć wy bit ne go fran cu skie go do wód cy, 
mar szał ka Fer dy nan da Fo cha.

–Sarnypreferująszczepysłodsze:mu-
scati jutrzenkę.Naszczęściewszystko
jestogrodzone,podskubujątylkoprzez
siatkę–mówiKarolWal,oprowadzając
mniepowinnicy.W dłonitrzymamkieli-
szekBianki2013nalanejwprostz tan-
ka.Maaromatagrestui jabłek,jest
świeżai owocowa,a jednocześnieprzy-
milna,łagodna,z nutkąsłodyczy.
Taknaprawdęmiałobyćtutajzupełnie
coinnego.PawełKobosz,biznesmen
działającym.in.w branżynieruchomo-
ści,kupiłtęziemiępodosiedledomków
jednorodzinnych.40-arową wówczas
winnicę zamierzałwykarczować.Gdy
napiłsięwinazezrodzonychtutajowo-
ców,zmieniłplany.
DziśMariaAnnama2 hai jestprofe-
sjonalnymośrodkiemenoturystycznym.
Jakojednaznielicznychpodkarpackich
winnicrodzi Vitisvinifera –jejchardon-
nayrośniei masiędobrze,a winoład-
nieoddajecechyszczepu.–Mieliśmy
teżpinotnoir–wspominaWal.–Wy-
szłoświetne,w 2010r.naKonwencie
PolskichWiniarzyw Krakowiezdobyło
złotymedal.Alewinoroślniedawała

plonówoczekiwanej
wysokości,więcz bó-
lemsercapodjęliśmy
decyzję:wycinamy!
DoMariiAnnymożna
wpaśćnaszybkąde-
gustację(dowyboru
kilkapakietóww róż-
nychcenach)alboza-
trzymaćsięnadłużej
–sąpokojegościnne
i wolnostojącedomki.
W wakacyjneweek-
endy(lipiec-sierpień)
działateżrestauracja.

WINNICA MARIA ANNA

Wciąż 
patrzy w dal

Wyżne349B
www.winnicapodkarpacie.pl

Wszystkowyglą-
datujakw„nor-
malnym”kraju
winiarskim
–Austriiczyna
Węgrzech.Auto-
karyprzyjeżdża-
ją,przewodnicy
oprowadzają,
ludziejedzą,
piją,rozmawiają,
śmiejąsię.
Więcmożna?
Można!
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109świat według…

LeszekSzczęchwychodziprzeddom
nabosaka–gdytylkomoże,nieza-
kładabutów,bozdrowo.Obwiesz-
cza,żedokonadzisiajaneksjidrugiej
połowygarażunapotrzebywiniar-
skie–połówka,naktórejdziałałdo-
tychczas,jużniewystarcza.
Szczęchzafascynowałsięwinem
w Irlandii.–Odzawszemiałem
skrzywienieirlandzkiei zawszechcia-
łemtampojechać, wzięłosiętochy-
baz ciągłegosłuchaniaU2.Kupiłem
sobienawetksiążkędonaukijęzyka,
gdziebyłyzdaniaw rodzaju:„Moja
krowasiępasie”.Naukęzarzuciłem,
aledoIrlandiiw końcupojechałem.
Byłrok1996i nikttamwtedyPola-
kównaoczyniewidział.Znalitylko
papieża,Wałęsęi Tomaszewskiego
–tegolubilinajbardziejzato,żena
Wembley„zatrzymałAnglię”.
Szczęchmieszkałw Galwayi praco-
wałw pubie.Jakw każdymporto-
wymmieściebyłotamzatrzęsienie
rybi owocówmorza.PanLeszekpo-
pijałtowszystkoukochanymguin-
nessem,alepewnegodniakolega
namówiłgo,żebyspróbowałdo
ostrygnowozelandzkiegosauvignon
blanc.Tobyłoto!
PopowrociedoWarszawySzczęch
zacząłchodzićnadegustacje

(najednejz nichpoznałprzyszłą
żonęKatarzynę),wkrótcezrobiłteż
swojepierwszewino.–Spreparowa-
liśmyjez kolegąz winogron,które
podWarszawąuprawiałznajomy
Bułgar.Zaczęliśmyodjednegobalo-
na,a podwóchlatachmieliśmytego
już200litrów.Wszystkostałow sa-
loniei budziłozdumieniesąsiadów
z naprzeciwka,którzyzaglądaliprzez
okna.Wyglądałojakbimbrownia.
WkrótceSzczęchposadził130krza-
kówkołodomuswoichrodzicówpod
Niskiem,potemprzeczytałw gazecie
artykuło RomanieMyśliwcu;coraz
częściejnachodziłygomyślio włas-
nejwinnicy.Marzeniespełniłosię
dośćnieoczekiwanie.Leszeki Kata-
rzynapostanowiliwyprowadzićsię
z WarszawypodOtwock,alemar-
twiłoich,żebędąmusielidługo
dojeżdżaćdopracy.
–A możebyśmysiętakwyprowadzili
gdzieśdalej?–rzuciłLeszek.
–Alegdziedalej?–spytałażona,nie
podejrzewającpodstępu.
Padłonawzgórze podlasemw Glini-
kuŚrednimkołoFrysztaka.Winnica
mahektar,rośniew niej11odmian.
Szczęchlubiwszystkiei mówio nich
z czułością,nawetjeżelinaniektóre
trochęnarzeka.
–Rondodajemiłe wina,alejakoro-
ślinamisięniepodoba.Chorowita,
częstoatakujejąmączniakrzekomy,
a potemtosięprzenosinainneod-
miany.Regentjestfajny.Stosunko-
woodpornynachorobyi rośniepio-
nowo,nierozłazisięnabokijak

rondo,jestmało
robotyprzyjego
prowadzeniu.
Maréchalfochi le-
onmillotzawsze
dadząowoce,nie-
zależnieodtego,
jakijestrocznik
– wyjaśnia.
W Sztukówce
wszystkiewinama-
jąnazwyludowych
instrumentówmu-

zycznych:białe–chordofonów,czer-
wone–aerofonów.–Jestemzewsi,
niez miasta,lubięludowąmuzykę
–tłumaczySzczęch.–Staramsię,
żebytenazwyoddawałycharakter
wina.Naprzykładregentaochrzci-
łemHarmoniaPolska,tłumaczysię
samo.AlboBazuna,instrument
kaszubski,wydrążonykonarz olchy,
dajedźwiękniski,mocny,krzepki,
z charakterem–a takiwłaśniejest
mójkupażronda,maréchalfoch
i leonmillot.
W Sztukówcepowstająwinaczer-
wone,białei różowe.W zeszłym
rokuroséstworzyłapogoda.–We
wrześniubyłotrzytygodniedeszczu,
a 4październikaprzymrozek–wspo-
minawiniarz.–Z czerwonychodmian
byłynakrzakachrondo,regent,
maréchalfochi leonmillot.Część
owocówzaczęłapękać,więcniemia-
łemjużcoliczyć,żedobrzedojrzeją
i żezrobięz nichporządneczerwone
wino.Mogłemzrobićalboczer-
wonez pleśnią,alboróżowe
nadającesiędopicia.
Wybrałemtodrugie:
szybkosprzątnąłem
marszałkai trzypo-
zostałeodmiany,
i takpowstała
Maryna...
Wyjeżdżającze
Sztukówkido-
stałembutel-
kętegowina.
Otworzyłem
jąnaweran-
dzieswojego
domu,świet-
ne.Pomyśla-
łem:„Dobrze,
żeSzczęch
grozirodzinie,iż
zwolnisięz pracy
i zajmietylko
agroturystykąi wi-
niarstwem”.Narazie
jeszczesprzedajeusługi
telekomunikacyjne,aleje-
stempewny,żemadość
charakteru,abywprowadzićswą
groźbę
w czyn.Tenczłowieksprzątnął
marszałka!

WSztukówce
wszystkiewina
mająnazwy
ludowych
instrumentów
muzycznych:
białe–chordofo-
nów,czerwone
–aerofonów.
Powstajątuteż
winaróżowe.
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Boss na
bosaka

GlinikŚredni153,www.sztukowka.pl


