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W dniach 6-14 wrzeœnia trwa³y 
Dni Zielonej Góry - Winobranie 

2008. Zielonogórscy winiarze 
wziêli udzia³ w dorocznym 

winobraniowym korowodzie, 
podczas którego czêstowali 

mieszkañców miasta winami ze 
swoich winnic. 

VI Konkurs Win
W zielonogórskiej Palmiarni 

przeprowadzono 6 konkurs win. 
Oceniano nie tylko wina gronowe 

„domowych” winiarzy, ale równie¿
 wytworzone w nowopowsta³ych 
winnicach oraz wina owocowe. 
Do konkursu zg³oszono 13 win 
owocowych, 23 wina gronowe 
wytworzone przez „amatorów”

 oraz 18 win gronowych 
wytworzonych przez winiarzy 

posiadaj¹cych winnicê, na której 
uprawiaj¹ minimum 200 krzewów. 

W rywalizacji wziê³a udzia³ 
winnica w Grano, nale¿¹ca do 
niemieckiego stowarzyszenia 

winiarskiego z Guben. W kategorii 
win owocowych zwyciê¿y³ 

Zbigniew Trojan za kupa¿ win              
z porzeczki, aronii, wiœni                    

i winogron. Najlepsze „amator-
skie” wino gronowe przedstawi³ 

Henryk Kowalski (czerwona wy-
trawna Cascada 2006), a w kate-

gorii „Wina gronowe z winnic” 
najlepsza by³a Winnica Pa³ac 

Mierzêcin (czerwony wytrawny 
Regent 2007).

Smaki regionów
23 sierpnia w Muzeum 

Etnograficznym w Ochli odby³ siê 
VIII fina³ regionalny konkursu 

„Nasze kulinarne dziedzictwo - 
smaki regionów”. W woje-

wództwie lubuskim w kategorii 
„Napoje regionalne” pierwsze 

miejsce zdoby³o „Wino deserowe 
z suszonej dzikiej ró¿y” Karoliny            

i Mariusza Pacholaków z Winnicy 
CANTINA w Mozowie, miejsce 

drugie  „Lubuski miód pitny, 
trójniak winogronowy” 

Przemys³awa Karwowskiego           
z Zielonej Góry (Zielonogórskie 

Stowarzyszenie Winiarskie), 
natomiast wyró¿nienia: „Wino 

gronowe bia³e z Proczek” 
Jaros³awa Lewandowskiego         
z Winnicy na Leœnej Polanie”           

w Proczkach oraz „Miód 
Zielonogórski (sycony na 

brzeczce trójniaka)” Bronis³awy 
Prêtkowskiej z Zielonej Góry.
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Powiat zielonogórski, który Niemcy zaliczali wraz z s¹siednimi terenami 

wokó³ Sulechowa i pod Œwiebodzinem do tzw. Wschodnioniemieckiego Okrêgu 

Winiarskiego (Ostdeutsche Weinbaugebiet), by³ w swoim czasie najdalej na 

pó³noc wysuniêtym zwartym obszarem uprawy winoroœli. Co prawda w œrednio-

wieczu winne krzewy dotar³y wraz z chrzeœcijañstwem a¿ do Prus Wschodnich i na 

Litwê, ale plantacje towarowe przetrwa³y tylko na pograniczu Œl¹ska, Branden-

burgii i Wielkopolski. Równole¿nik 52°56' szerokoœci geograficznej pó³nocnej, 

przebiegaj¹cy w okolicach Œwiebodzina, oznacza³ najdalszy zasiêg krainy wina na 

Ziemi. Nigdzie na œwiecie nie ma winnic tak daleko na pó³nocy. Wa¿n¹ czêœci¹ tego 

regionu winiarskiego, i to ju¿ w najwczeœniejszym okresie, by³ obszar dzisiejszej 

gminy Œwidnica. To w³aœnie st¹d pochodzi jedno z najstarszych œwiadectw 

pisanych dotycz¹cych lokalnej uprawy winoroœli, a jeœli chodzi o rejon bezpoœrednio 

zwi¹zany z Zielon¹ Gór¹ - dokument najstarszy, jaki dzisiaj znamy!

Miros³aw Kuleba

Alexander Duncker: pa³ac w Bucha³owie z domem winiarskim na szczycie Winnego Wzgórza (Winzerberg), litografia barwna, ok. 1850.



Schmidt zaznacza, ¿e powy¿szy fakt nie zosta³ 
odnotowany w kronice Reichego (Reichesche 
Chronik), rozpoczynaj¹cej siê od roku 1320.  
W zapisie wziêtym z kroniki Reichego jest 
mowa nie o winnicach, lecz o wzniesieniach 
zwanych poŸniej Löbtenz (rejon al. Juliusza 
S³owackiego), poroœniêtych brzozowym 
lasem: „Klêsce g³odu towarzyszy³a zaraza, 
która na wiosnê 1314 niemal ca³kowicie 
wyludni³a Zielon¹ Górê. Wed³ug kroniki, aby 
uchroniæ siê przed straszn¹ œmierci¹
nieliczni pozostali przy ¿yciu mieszkañcy 
zbiegli na po³o¿one od po³udniowej strony 
miasta, poroœniête brzozami wzgórza, pod 
których liœæmi („unter Lauben oder „Löben”) 
znaleŸli schronienie i jakoby zostali oszczê-
dzeni. Na owym wzgórzu, nosz¹cym dzisiaj  Chocia¿ pocz¹tki zielonogórskiego winiarstwa zwi¹zane 

nazwê „Löbtenz”, wznieœli potem w podziêce kaplicê s¹ z legendarnym rokiem 1150, kiedy to wraz z flamandzkimi 
poœwiêcon¹ Marii Dziewicy”*****. Równie¿ w anonimowej i waloñskimi osadnikami w nasze okolice mia³y zawêdrowaæ 
kronice miasta z roku 1848 (Grünbergs Geschichte von pierwsze sadzonki winoroœli, najstarsze zachowane do 
frühester Zeit bis zum Jahre 1830. Grünberg 1848, s. 42)  naszych czasów œwiadectwo dotycz¹ce okolicznych winnic 

mowa jest o lesie brzozowym (Birkenwalde).pochodzi dopiero z roku 1295. Jest to istniej¹ce 
_______________ju¿ tylko w postaci regestu (póŸniejszego 
* „...den Zehnten in dem Weingarten des Jesco de Sonburn 

skróconego wyci¹gu) zatwierdzenie przez 
in Zölling”. In: Regsten zur schlesischen Geschichte. 

biskupa wroc³awskiego Jana uposa¿enia Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen. Codex 
kantora dla kolegiaty Najœwiêtszej Marii diplomaticus Silesiae, Band 7. Dritter Theil bis zum 
Panny w G³ogowie, datowane we Wroc³awiu  Jahre 1300. Breslau: Josef Max & Comp. 1886, Reg. 

[2362].2 lipca 1295 r. Fundacja obejmowa³a m.in. 
** „Item ante Crosnam civitatem sunt due vinee”. In: dziesiêcinê z nale¿¹cej do pana Jesco 
Codex diplomaticus Silesiae, Vierzehnter Band. Sonburna winnicy w Solnikach ko³o 
Herausgegeben von H. Markgraf und J. W. Schulte. Ko¿uchowa*. 
Breslau: Josef Max & Comp. 1889.Pierwsza dokumentalna wzmianka         
*** „Die erste Kunde vom  G r ü n b e r g e r W e i n b a u 

o winnicach w Kroœnie Odrzañskim pochodzi 
bringt die Chronik bei Erwähnung der großen Pest im 

z 1305 r., chocia¿ w legendzie przetrwa³a Jahre 1314, wo die Grünberger auf die Höhen südlich der 
informacja o istnieniu winnicy na tamtejszej Górze Biskupiej Stadt flohen und hier unter Weinlauben oder =löben den Sommer 
ju¿ w roku 1154. Zachowanym Ÿród³em jest tzw. Liber verbrachten und von der Krankheit verschont blieben”. In: Hugo Schmidt: 

Geschichte der Stadt Grünberg, Schles. Grünberg, Schlesien 1922, s. fundationis episcopatus Vratislaviensis, czyli ksiêga uposa¿eñ 
375.diecezji wroc³awskiej. W tym spisie podatków nale¿nych 
**** Wiadomoœæ ciekawa. Ka¿demu wielce po¿yteczna, o skutkach y biskupowi g³ogowskiemu z maj¹tków ziemskich w diecezji 
mocy Zbo¿ wszelkich, jarzyn y Zio³ ro¿nych, tak Ogrodowych, iako y wyszczególniono tak¿e dochody z winnic w Kroœnie 
Polnych (...) podana Roku Pañskiego 1769. W £owiczu w Drukarni J. Odrzañskim**.
O. Xæia PRYMASA Arcy-Biskupa GnieŸnieñskiego.

Natomiast pierwsz¹ wiadomoœæ o winnicach w Zielonej 
***** „In begleitung der Hungersnot erschien eine Pestseuche, die Grünberg 

Górze przynosi nie Ÿród³o dokumentalne, lecz kronika. im Frühjahr 1314 fast ganz 
Wed³ug Hugo Schmidta, najznamienitszego dziejopisarza entvölkerte. Dem grauen-
miasta, w roku 1314, w czasie szalej¹cej zarazy, mieszkañcy vollen Tode zu entfliehen, 
Zielonej Góry schronili siê poœród winnic po³o¿onych na ret ten s ich nach der  

Chronik die geringen Reste wzgórzach ci¹gn¹cych siê na po³udnie od miasta, gdzie 
der Bewohner Grünbergs spêdzili ca³e lato i ustrzegli siê œmierci***. Zachowanie 
auf den südlich der Stadt mieszczan podyktowane by³o rozpowszechnion¹ w œrednio-
gelegenen, mit Birken wieczu, ale i póŸniej, wiar¹ w nadprzyrodzone w³aœciwoœci 
bewachs enen  Höhen-

lecznicze winoroœli. Œlady tego przekonania, ugruntowanego rücken, wo sie unter 
zapewne ju¿ w czasach biblijnych (s³ynny pok³on wszystkich Lauben oder „Löben” 
roœlin winnemu krzewowi), znajdujemy jeszcze wiele wieków Wohnung aufschlugen und 
póŸniej, gdy¿ bardzo d³ugo wino, gorza³ka i ocet by³y angeblich verschont blie-

ben. Sie erbauten dann zum jedynymi znanymi œrodkami konserwuj¹cymi i wiêkszoœæ 
Dank auf dem erwähnten lekarstw sporz¹dzono przy u¿yciu tych w³aœnie sk³adników. 
Höhenrücken, der heute den Leczono nimi wszelkie mo¿liwe schorzenia, od zarazy 
Namen „Löbtenz” führt, spowodowanej „morowym powietrzem” poczynaj¹c, jak             
eine der Jungfrau Maria 

o tym czytamy np. w pochodz¹cej z roku 1769 ksi¹¿ce, 
geweihte Kapelle”.

wydanej w drukarni koœcielnej: „Bernardynki Carduus 
przeciw morowemu powietrzu iest bardzo u¿yteczny, ziela y 
naœienia iego prochu u¿ywai¹c z Winem”****.

Pierwsza relacja o zielonogórskich winnicach zosta³a 
zaczerpniêta przez Schmidta najprawdopodobniej z naj-
starszej rêkopiœmiennej kroniki dziejów miasta pastora 
Johanna Nippe (1624-1651), kontynuowanej rêk¹ pastora 
Schirmera, dzisiaj zaginionej. W przypisie do tej informacji 
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Pieczêæ s¹dowa so³tysa Wilkanowa 
z wyobra¿eniem ptaka siedz¹cego 
na kiœci winogron

Kaplica Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny 
na wzgórzu Löbtenz (al. Juliusza S³owackiego), 
pocz. XX w.

Winne grona zdobi¹ 
tabernakulum koœcio³a 
p.w. Œw. Jadwigi Œl¹skiej 
w KoŸli



Tak wiêc jest spraw¹ dyskusyjn¹, czy 1300, przedstawia podzia³ Letnicy na 
w owym zapisie kronikarskim z roku poszczególne zagrody ch³opskie. Nie 
1314 mamy do czynienia z zielonogór- gospodarstwa, lecz w³aœnie zagrody, bez 
skimi winnicami, czy te¿ z brzozowym przynale¿nych do nich pól  obejmuje 
lasem. Byæ mo¿e winnic dotyczy do- zatem tylko „centraln¹” czêœæ osady. Obie 
kument wystawiony w kancelarii ksiêcia mapy zosta³y wykonane najwidoczniej 
oleœnickiego, g³ogowskiego i poznañskie- ju¿ po lokacji wsi na prawie niemieckim, 
go Henryka, datowany w Zielonej Górze o czym œwiadczy regularny podzia³ ca³ej 
12 maja 1317 r., w którym ksi¹¿ê ziemi ornej na ³any (w³óki, Hufen, tu: die 
potwierdza, i¿ w jego obecnoœci ksi¹dz Huben; 1 ³an = 16,8 ha).

_______________Wolfger z Zielonej Góry odst¹pi³ na rzecz 
* Vierdung (Firdung, Vierting), czwarta czêœæ klasztoru cystersów w Neuzelle na 
ca³oœci, w póŸnym œredniowieczu w £u¿ycach, diecezji miœnieñskiej, 4,5 
szczególnoœci 1/4 srebrnej marki, marca argenti marki czynszu i dziesiêcinê z ³anów 
(Meyers Großes Konversations-Lexikon, nale¿nych z miasta zielonogórskiej 
Band 20. Leipzig 1909, s. 154).

parafii, 5 firdungów* czynszu z m³ynów 
** „Grünberg, 12 Mai 1317 (Quarto id. Maji). 

na przep³ywaj¹cej przez miasto rzece Heinrich, Herozg von Oels und Herr von Glogau 
(Z³otej £¹czy) oraz 5 firdungów czynszu  und Posen, bekundet, dass vor ihm Wolfger, sein 
z ogrodów po³o¿onych pod miastem, Kaplan in Grünberg, dem Cisterzienserkloster in 
które to dobra zakupi³**. Bior¹c pod uwa- Neuzelle in der Lausitz, Meissener Diözese, 4 ¾ Mk. 

Zins, die Malterzehnten auf den Hufen, welche z. Z. gê opiniê H. Schmidta, i¿ na pocz¹tku 
der Stadt Grünberg dienen, 5 Vierdung Zins auf den XIV wieku winnicami by³y ju¿ pokryte 
Mühlen in dem durch die Stadt Grünberg laufenden wzgórza le¿¹ce zarówno na pó³noc, jak i 
Fluss (die goldene Luntze) und 5 Vierdung Zins auf na po³udnie od miasta (Geschichte der 
den bei der Stadt liegenden Gärten, wie er dies alles 

Stadt Grünberg, Schles. 1922, s. 403), wzmianka o le¿¹cych erkauft, verreicht und aufgelassen hat”. In: Regsten zur schlesischen 
poza miastem ogrodach (niem. Gärten) mo¿e oznaczaæ tak¿e Geschichte 1316-1326 (...). Herausgegeben von C. Grünhagen und 
winnice (Weingärten). K. Wutke. Codex diplomaticus Silesiae, Achtzehnter Band. Breslau: 

Bezpoœredni¹ wzmiank¹ Ÿród³ow¹, potwierdzaj¹c¹ E. Morgensterns Buchhandlung (E. Wohlfahrt) 1898, Reg. [3682a].
*** Za: Catalogus abbatum Saganensium. In: Scriptores rerum istnienie zielonogórskich winnic, jest dopiero póŸniejszy o 
Silesiacarum oder (...). Herausgegeben von Dr. G. A. Stenzel. 1 Bd. ca³e stulecie dokument wystawiony przez ksi¹¿¹t g³o-
Breslau, Josef Max & Komp. 1835.gowskich, braci Henryka IX Starszego i Henryka X M³od-
**** Moritz Effner: Geschichte der katholischen Pfarrei Grünberg in szego, synów ksiê¿nej ko¿uchowskiej i zielonogórskiej 
Niederschlesien von ihrer Gründung bis z. J. 1840 mit [...]. Katarzyny, z 29 stycznia 1423 r. Mowa jest w nim o przekaza-
Grünberg: Druck und Verlag von F. Weiß 1852.  

niu patronatu nad koœcio³em parafialnym w Zielonej Górze ***** Tschersich: Zur Geschichte der Orts- und Kirchen-Gemeinde 
przeorowi i konwentowi augustianów z ¯agania, wraz z pra- Laettnitz Kreis Grünberg in Schlesien. Gesammelt und von 1890 an 
wami do wszystkich posiad³oœci koœcielnych, m.in. winnic niedergeschrieben von Pastor Tschersich [kronika rêkopiœmienna]. 
(cum omnibus ipsius fructibus, redditibus et proventibus, juribus et Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, sygn. 
obventionibus universis, ut pote agris, vineis, molendinis... etc.)***. R-200.

****** Konrad Wutke (1861-1951) wroc³awski archiwista i historyk, 5 lutego 1423 dokument ksi¹¿¹t Henryka IX i Henryka X         
specjalizuj¹cy siê w dziejach Œl¹ska, wspó³autor pomnikowej, 36-z dnia 29 stycznia 1423 potwierdzi³ biskup Wroc³awia Konrad. 
tomowej serii wydawniczej poœwiêconej œl¹skim tekstom W swojej historii zielonogórskiej parafii katolickiej Moritz 
Ÿród³owym, Codex diplomaticus Silesiae, Breslau 1857-1933.Effner opublikowa³ odpis dokumentu w jêzyku ³aciñ-
******* August Förster: Geschichtliches von den Dörfern des 

skim****, zachowany w archiwum parafialnym Zielonej Góry Grünberger Kreises. Aus den besten vorhandenen Quellen und 
(Pfarr-Archiv zu Grünberg). Historyk miasta, pastor Otto Wolff, eigener Beobachtung und Erfahrung zusammengestellte 
poda³ jego niemieckie t³umaczenie w swojej „Geschichte Erinnerungsbilder von... Grünberg i. Schl.: Eduard Weller 1905.
Stadt Grünberg in Niederschlesien... etc.”, Grünberg 1848,          
s. 234.

Na tle zachowanych Ÿróde³ zgo³a sensacyjnie przed-
stawiaj¹ siê informacje dotycz¹ce winnic w pod-
zielonogórskiej Letnicy, zawarte w rêkopiœmiennej 
kronice tej wsi autorstwa miejscowego pastora 
Tschersicha*****. Jest to dzie³o niemal zupe³nie 
pominiête przez wspó³czesnych autorowi zielono-
górskich historyków, chocia¿ jeden z najwybitniejszych 
wydawców Ÿróde³ do historii Œl¹ska, Konrad Wut-
ke****** stwierdzi³, i¿ E. Tschersich opracowa³ dostêpny 
jeszcze materia³ Ÿród³owy tak gruntownie, ¿e w¹tpliwe, 
aby do historii Letnicy mo¿na by³o dodaæ jeszcze 
cokolwiek istotnego. Nawet autor licznych prac z za-
kresu historii miasta, August Förster, który fragmenty 
kroniki Tschersicha wykorzysta³ jako rodzaj suple-
mentu w swojej ksi¹¿ce o historii podzielonogórskich 
wiosek*******, a szczególnie interesowa³ siê zielono-
górskim winiarstwem, pomin¹³ arcyciekawe mapy 
Letnicy skopiowane przez pastora i zamieszczone w je-
go rêkopisie.

Pierwsza z dwóch map, odnosz¹cych siê do roku 
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Strona tytu³owa rêkopiœmiennej historii gminy i parafii 
Letnica pastora E. Tschersicha. Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, sygn. R-200

Relikt dawnej œwietnoœci miejscowego winiarstwa, gin¹cy krzew winoroœli w KoŸli



hintern Hospital”, 1690 (Stadtbuch 1686-1703). 
Pod nazw¹ „Alten Gebirge” nale¿y zatem 
rozumieæ rejon bardzo wczeœnie za³o¿onych 
winnic, o czym œwiadczy³o okreœlanie ich jeszcze 
na pocz¹tku XVIII w. tymi zapomnianymi ju¿ 
jednostkami miary powierzchni. 

Zagadnienie to Schmidt dok³adnie 
rozpozna³ w swojej nie drukowanej pracy 
poœwiêconej nazwom miejscowym Zielonej Góry: 
„Wczeœniej spotykana forma to die alten Gebirge.  
W XVIII w. wystêpuj¹ dwie formy: das alte Gebirge  
i die alten Gebirge; obecnie u¿ywana wy³¹cznie        
w liczbie mnogiej. S³owo Gebirge oznacza³o 
dawniej miarê powierzchni stosowan¹ dla 
winnic, której wielkoœæ jest dzisiaj nieznana (w 
aktach czêsto spotyka siê takie okreœlenia jak 
ca³a, pó³, æwieræ, dobra czyli szczodrze 
odmierzona, ma³a itd. Gebirge). Okreœlenie in den 
alten Gebirgen (w starych winnicach) daje 

Wieœ rozci¹ga siê wzd³u¿ potoku, na którym stoj¹ dwa wyraŸn¹ wskazówkê na lokalizacjê pierwszych prób 
m³yny, górny i dolny, a miêdzy nimi kuŸnia. Po obu stronach winiarskich zielonogórzan, które przedsiêwziêto na miejscu 
potoku biegn¹ drogi, do których przylegaj¹ zagrody. Wielkoœæ dzisiejszych Alten Gebirges”**. 
zagród jest proporcjonalna do iloœci posiadanej przez ch³opa Dalej Schmidt przytacza przypadki stosowania tej nazwy           
ziemi. Wiêkszoœæ gospodarstw ma wielkoœæ 1 ³anu, trzy s¹ w zachowanych do jego czasów dokumentach:
pó³tora³anowe, trzy mniejsze maj¹ po pó³ ³anu. Dwie • ksiêga miejska z lat 1629-1648, lata 1630, 1638, 1640: die 
najwiêksze siedziby nale¿a³y do dziedzicznego so³tysa, alten Gebirge.
posiadaj¹cego 3 ³any ziemi, oraz do dóbr rycerskich, równie¿ • ksiêga miejska z lat 1648-1654, rok 1650: die alten Gebirge.
trój³anowych. Wed³ug Registrum Glogoviense* sporz¹dzonego  • ksiêga miejska z lat 1686-1691, str. 9  1686 r.: in der Mauckisch 
w roku 1305, wspó³czeœnie z map¹ Tschersicha, licz¹ca 23 ³any im alten Gebirge.
wieœ jest w³asnoœci¹ komesa M³odota. Na terenie maj¹tku • ksiêga miejska z lat 1686-1691, str. 144 - 1689 r.: im alten 
rycerskiego sta³ zamek, albo  jak wynika ze stosowanej dzisiaj Gebirgen.
nomenklatury - dwór obronny. Na marginesie przerysowanej • ksiêga miejska z lat 1686-1691, str. 172 - 1690 r.: in den alten 
do kroniki mapy Tschersich zanotowa³, ¿e w roku 1250 na Gebirgen.
miejscu siedziby rycerskiej mia³o jeszcze swoje zagrody trzech • ksiêga miejska z lat 1722-1727, lata 1723, 1724 i in: das alte 
ch³opów. Notka œwiadczy o tym, ¿e autor kroniki mia³ dostêp Gebirge.
nie tylko do dokumentów czy planów wsi polokacyjnej z roku • ksiêga miejska z lat 1722-1727, lata 1723, 1724 i in: die alten 
1300, ale te¿ do Ÿróde³ wczeœniejszych. Dzisiaj Ÿród³a te s¹ Gebirge.
nieznane, zaœ ich treœæ mo¿emy poznaæ tylko z kroniki • protokólarz rady miejskiej z lat 1740-1742, str. 330 - 1741 r.: 
Tschersicha. W roku 1300 wieœ posiada ju¿ koœció³, a maj¹tek im alten Gebirge.
koœcielny sk³ada siê m.in. z pobliskiego stawu. We wsi • protokólarz rady miejskiej z roku 1768, str. 63, 54 na 
znajdowa³ siê te¿ prawdopodobnie folwark nale¿¹cy do odwrocie: im alten Gebirge.
gminy b¹dŸ owczarnia (niem. Schäferei) i karczma. _____________

* Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis. E. Registrum W górnej czêœci planu wsi, miêdzy drogami do 
Glogoviense: „Item in Lethnicza villa comitis  M l o d o t e  sunt XXIII Bucha³owa (Buchwaldisdorf) i Œwidnicy (Swydnicz) 
mansi, quilibet solvit I mensuram siliginis, I triciti et I avene”. In: Codex znajdujemy oznaczenie „Gebirge”. W tym przypadku s³owo to 
diplomaticus Silesiae, T. 14. Herausgegeben von H. Markgraf und J. nie oznacza jednak bynajmniej gór (niem. das Gebirge), lecz  
W. Schulte. Breslau: Josef Max & Comp. 1889.winnice.
** Hugo Schmidt: Flurnamen der Stadt Grünberg, Schl. und ihrer 

Gebirge jest to bowiem archaiczne okreœlenie winnicy, 
nächsten Umgebung. Zusammengestellt von H. Schmidt, Städt. 

u¿ywane od zamierzch³ych czasów w regionie zielono- Archivar, Mitglied der Historischen Komission für Schlesien. 27 X 
górskim. Trzeba tutaj odwo³aæ siê do Hugo Schmidta i ana- 1925 [maszynopis + rêkopis]. Archiwum Pañstwowe w Zielonej 
logii z terenu Zielonej Góry, gdzie równie¿ znajdujemy rewir Górze, Akta miasta Zielona Góra, sygn. 526.
winiarski o nazwie Altes Gebirge.

Otó¿ na zachód od dworca kolejowego, od 
skrzy¿owania, w którym zbiegaj¹ siê ulice 
Batorego, Jana z Kolna i Dworcowa, i gdzie dzisiaj 
urz¹dzono rondo, odchodzi niepozorna uliczka 
Romualda Traugutta, której historia siêga 
zamierzch³ych czasów zielonogórskiego winiar-
stwa. Za Niemców nazywa³a siê Altes Gebirge. 
Wed³ug Schmidta nazwa nie mia³a jednak nic 
wspólnego z „górzystoœci¹”, gdy¿ okolica jest 
tutaj zupe³nie p³aska i nale¿y do ni¿ej po³o¿onych 
czêœci miasta. Gebürge by³o natomiast w dawnych 
czasach synonimem winnicy, o czym œwiadcz¹ 
liczne zapisy w dokumentach, np. „ein halb gebürg 
weingartten”, 1689 (Acta, betr. den hiesigen 
Weinbau 1637-1738) albo „ein Viertel weingebürge 
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do czynienia z pojedyncz¹ 
wynios³oœci¹, a nie z pas-
mem górskim. W mapie u-
derza jednak coœ innego: 
ca³y obszar miêdzy droga-
mi do Bucha³owa i Œwid-
nicy, w przybli¿eniu maj¹cy 
kszta³t trójk¹ta i opisany 
jako das Gebirge, podzielony 
jest równoleg³ymi do sie-
bie, starannie odmierzo-
nymi liniami, na poszcze-
gólne pola. Nie jest to wiêc 
teren jakichœ „gór”, lecz 
uprawna ziemia. Pól jest 
20, dok³adnie tyle samo ile 
gospodarstw w Letnicy. 
Oznacza to, ¿e oprócz ziemi 
ornej i ³¹k, podzielonych 
miêdzy mieszkañców wsi 
w taki sam sposób, równie¿ 
teren przydatny do uprawy 
winoroœli zosta³ planowo 
rozparcelowany podczas 
lokowania wsi.

Potwierdzenie tezy, ¿e okreœleniem „Gebirge” oznaczono Na kolejnej mapie z roku 1601 widzimy w tym rejonie, 
na omawianym planie winnice, znajdujemy na drugiej mapie nadal zwanym tradycyjnie Bauerliches Gebirge (Winnice 
z roku 1300 zamieszczonej w kronice Tschersicha. Jest to Ch³opskie), wydzielon¹ winnicê wzd³u¿ drogi do Œwidnicy 

oraz jeszcze jedn¹ winnicê po drugiej stronie tego traktu. 
Area³ przeznaczony na uprawê winoroœli jest w stosunku do 
wszystkich innych gruntów u¿ytkowanych rolniczo nie-
pozorny, co œwiadczy o przeznaczeniu dawnych winnic pod 
inne uprawy. 

Nieco wiêkszy area³ winnic znajdujemy na mapie wsi           
z roku 1800. Znajduj¹ siê w tym samym, co od wieków, 
miejscu: po lewej stronie drogi do Œwidnicy (patrz¹c w jej 
kierunku) Du¿a Winnica (Großer Weinberg), naprzeciwko niej 
po prawej stronie drogi Ma³a Winnica (Kleiner Weinberg), a po-
œród pól zwanych dawniej Gebirge jeszcze trzy kolejne winnice 
nale¿¹ce do dóbr rycerskich (Gutsherrschaft): Dworska Prasa* 
(nazwa œwiadczy o istnieniu w tym miejscu domku z prasa 
winiarsk¹, Dworska Wielka Winnica** i Dworska Ma³a 
Winnica***.
_______________________
* niem. herrsch. Pressenstück
** niem. herrsch. großes Gebirgestück zapewne kopia oryginalnego dokumentu przedstawiaj¹cego 
*** niem. herrsch. kleines Gebirgestückpodzia³ ca³ego obszaru wsi, wraz z gruntami i u¿ytkami 

rolnymi, na poszczególne gospodarstwa i pola. Na mapie 
naniesione s¹ tak¿e nazwy 
miejscowe, u¿ywane przez 
mieszkañców Letnicy i za-
chowane czêsto a¿ po wiek 
XX, np. Burg  oznaczaj¹ca 
œredniowieczne grodzisko 
na trasie linii kolejowej na 
po³udnie od wsi, czy Hoym -   
³¹ki, bêd¹ce w tradycji 
miejscem pogañskiego 
kultu. Spotykamy te¿ kilka 
nazw pagórków, zawsze w 
formie „Berg”, np. Kapellen-
berg, Galgenberg, Schulzen-
berg .  Zapewne, gdyby 
chciano jakoœ nazwaæ 
interesuj¹cy nas rejon, 
równie¿ u¿yto by s³owa 
Berg, bo przecie¿ mamy tu 
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Letnica 47, XIX-wieczny dom obroœniêty pomnikowym krzewem winoroœli



Winnice o sporej powierzchni 16,67 ha widzimy w Let-
nicy jeszcze na pocz¹tku XX wieku, jak wynika z za-
mieszczonego ni¿ej zestawienia. Jeœli dodaæ do tego jeszcze 
jedn¹ winnicê nale¿¹c¹ do dóbr pa³acowych, uwiecznion¹          
w XVIII-wiecznym rysunku* oraz sztychu** F.B. Wernhera,         
z domkiem winiarza na szczycie wzgórza, widaæ ¿e mamy 
tutaj do czynienia z nieprzerwan¹ upraw¹ winoroœli na 
przestrzeni co najmniej bez ma³a 700 lat. Co wiêcej, 
skopiowane przez Tschersicha mapy z 1300 roku s¹ drugim co 
do dawnoœci dokumentalnym œwiadectwem uprawy 
winoroœli w rejonie Zielonej Góry, zaledwie o piêæ lat 
m³odszym od najstarszej znanej dzisiaj wzmianki o winnicy  
w Solnikach. O ile jednak Solniki znajduj¹ siê w powiecie 
ko¿uchowskim, to Letnica le¿y w bezpoœrednim s¹siedztwie 
Zielonej Góry, jest to wiêc najstarsze zachowane Ÿród³o 
traktuj¹ce o miejscowym winiarstwie, przynajmniej jeœli 
chodzi o powiat zielonogórskim.
_______________________
* Friedrich Bernhard Wernher (Werner): TOPOGRAPHIA Seu 
Compendium SILESIAE. PARS V. Continet PRINCIPATOS 
Glogoviensem, Saganensem. Item Dynastiam Carolat Et Districtum 
Schwibußiensem. Betrefend das glogauische fürstenthum... 
[rêkopis - kodeks papierowy, jêz. ³ac. niem, ok. 1770]. Biblioteka 
Uniwersytetu Wroc³awskiego, sygn. IV F 113b vol. 3, s. 136: Lättnitz - 
rysunek, domek winiarski na winnicy pa³acowej w Letnicy (Lusthaus 
auf dem Weinberg).
** Friedrich Bernhard Wernher: Perspectivische Vorstellung der 
Schlesischer Bethäuser, 1748-1752, vol. IV, Nr 17, 1751: 
Fürstentümern Glogau und Sagan, Plan von Lättnitz mit Schloß und 
Bethaus [miedzioryt].

6

Miedzioryt F.B. Wernhera z po³owy XVIII w., przedstawiaj¹cy koœció³ ewangelicki w Letnicy oraz pa³ac z winnic¹ i domem winiarskim
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myœliwskiej i do dzisiaj jest leœniczówk¹. Wysoki dach, 
mieszcz¹cy rozleg³e poddasze z piêkn¹ wiêŸb¹, mocowan¹ 
drewnianymi ko³kami, kryje rozleg³e pomieszczenie o po-

2wierzchni ok. 120 m . Na jednym z zastrza³ów zachowa³o siê 
wypisane brunatn¹ kredk¹ stolarsk¹ nazwisko Johanna 
Friedricha Schuberta, byæ mo¿e cieœli. Dach zwieñczony jest 
¿elazn¹ chor¹giewk¹ z liter¹ B, zapewne od ówczesnej nazwy 
wsi: Buchelsdorf. Podczas przebudowy w latach 20. XX w. na 
przewodzie kominowym na poddaszu zosta³a zbudowana 
wêdzarnia, której œcianê frontow¹ zdobi napis ³aciñskimi 
literami: „1924. Villa Rollenschinken”. Na po³udniowej 
œcianie domu znajduj¹ siê dwie niewielkie tablice z pia-
skowca, wmurowane w p³aszczyznê ceglanych pilastrów. Na 
jednej z nich wyciosano napis „Anno 1874”, pewnie zwi¹zany 
z dat¹ budowy domu, na drugiej monogram EFW.v.K., 
niew¹tpliwie inicja³y Ernsta Friedricha Wilhelma von 
Knobelsdorff, w³aœciciela dóbr rycerskich i pa³acu w Bu-

Na wspomnianym miedziorycie Wernera wzgórze winne cha³owie. Dobra te naby³ w roku 1737 Balthasar von 
wznosi siê poza ogrodzeniem pa³acowych ogrodów, utrzyma- Knobelsdorff z linii popêszyckiej. Od 1771 ich w³aœcicielem 
nych w angielskim stylu. Œcie¿ka biegn¹ca od ogrodowej by³ Kaspar Gottlob von Knobelsdorff, pan na S³onem i Bu-
altany z kopulastym dachem wiedzie do domku winiarskiego cha³owie, od 1804 jego najm³odszy syn Ernst Friedrich 
na wierzcho³ku stromego pagórka. Domek by³ pewnie Wilhelm, póŸniejszy w³aœciciel dóbr w Jeleninie pod 
zamieszkany przez rodzinê winogrodnika, bowiem ponad ¯aganiem i Letnicy, zaœ od 1840 maj¹tek przej¹³ najm³odszy 
kalenic¹ dachu wyraŸnie widaæ komin. Po³udniowe zbocze syn Ernsta, Arthur Friedrich Joachim von Knobelsdorff. 
wzniesienia obsadzone jest krzewami winoroœli, wœród Jest zastanawiaj¹ce, dlaczego dom zosta³ opatrzony 
których rosn¹ drzewa owocowe. U podnó¿a winnicy, ale w jej inicja³ami barona Ernsta von Knobelsdorff, skoro od 1840 r. 
granicach, widoczny jest jeszcze jeden budynek w³aœcicielem dóbr by³ jego syn Arthur. Czy syn chcia³ w ten 
przypominaj¹cy szopê, o konstrukcji szachulcowej. Byæ mo¿e sposób uczciæ ojca? Jak podaje Clauss**, Ernst Friedrich 
by³a to t³ocznia z pras¹ winiarsk¹, wspominana w doku- Wilhelm von Knobelsdorff zarz¹dza³ maj¹tkiem a¿
mentach podzia³owych maj¹tku z 1601 r.  do swojej œmierci w 1861 r. Nie wyjaœnia tej zagadki krótki 

Na winiarskie akcenty wizerunku Letnicy zwróci³ uwagê tekst, jaki o domu winiarskim w Bucha³owie napisa³ ostatni 
w swoim eseju o twórczoœci Wernera dr Martin Klose, niemiecki w³aœciciel tych dóbr, baron Georg von Blomberg. 
dyrektor zielonogórskiego Heimatmuseum w okresie Stwierdza on, ¿e dom powsta³ oko³o roku 1840, a wzniós³ go 
przedwojennym: „O uprawie winoroœli tak¿e w Letnicy w³aœnie Arthur von Knobelsdorff, jego pradziadek. Na 
œwiadczy winnica przy drodze do Bucha³owa z „domem barwnej litografii Alexandra Dunckera z po³owy XIX w. 
letniskowym” na szczycie”*. widzimy na szczycie wzgórza winnego domek z zupe³nie 

Gmina Œwidnica posiada pewn¹ pami¹tkê przesz³oœci, innym dachem, istniej¹cy obecnie musia³ wiêc powstaæ 
która j¹ wyró¿nia w dziedzinie winiarstwa. To dom winiarski póŸniej. Jak zatem wyjaœniæ pojawienie siê na po³udniowej 
w Bucha³owie, absolutny unikat poœród tego typu zabytków œcianie budowli kamiennych tablic z inicja³ami Ernsta von 
architektury w regionie zielonogórskim. Jego oryginalnoœæ           Knobelsdorff i dat¹ 1874? Byæ mo¿e wyt³umaczeniem jest 
i urodê mo¿na porównaæ bodaj tylko ze s³ynn¹ wie¿¹ fakt, ¿e baron pisa³ swój tekst opieraj¹c siê tylko na tym, co 
winiarsk¹ z Budachowa, przeniesion¹ teraz do skansenu niezbyt dobrze zapamiêta³, a w Polsce nie by³ od roku 1945. 
etnograficznego w Ochli. Natomiast poœród domów winiar- _____________
skich, które przetrwa³y do naszych czasów na terenie miasta, * Martin Klose: Ortsbilder aus dem Kreise Grünberg in 
bucha³owska pere³ka architektoniczna nie znajduje, jak Darstellungen von Friedrich Bernhard Werner. In: Grünberger 

Hauskalender auf das Jahr 1936. Grünberg i. Schl. 1935, s. s¹dzê, konkurencji. A przecie¿ Zielona Góra s³ynê³a swoimi 
** Ernst Clauss: Stadt und Landkreis Grünberg in Schlesien. domkami winiarskimi nie tylko na Œl¹sku, ale i daleko poza 
Frankfurt am Main 1957, s. 192.jego granicami. Dziêki takim obiektom, mimo upadku 

winnic, jeszcze w latach 30. XX wieku winiarstwo ci¹gle 
stanowi³o istotny element lokalnego pejza¿u kulturowego.

Nie podpiwniczony budynek o ceglano-kamiennych, 
masywnych œcianach gruboœci 56 cm, stan¹³ na szczycie 
p³askiego wzniesienia pokrytego winoroœl¹. Jednokondy-
gnacyjny, za³o¿ony na planie kwadratu o boku 12 m, nakryty 
jest czterospadowym dachem namiotowym, krytym 
dachówk¹ ceramiczn¹. Niegdyœ jednosalowe wnêtrze, do 
którego prowadzi³y dwoje szerokich drzwi wybitych w œcianie 
wschodniej, by³o oœwietlone przez du¿e okna. Wszystkie 
otwory okienne i drzwiowe zwieñczone by³y ostro³ukowo, co 
w po³¹czeniu z surowymi œcianami z ³amanego kamienia 
polnego i ceg³y nadawa³o budowli cechy charakterystyczne 
dla architektury neogotyckiej. Stylizacjê podkreœla³y ceglane 
opaski wokó³ otworów okiennych i drzwiowych, profilowany 
ceglany gzyms i ceglane pilastry dziel¹ce kamienne œciany.

Budynek pe³ni³ pierwotnie funkcjê t³oczni wina i mieœci³ 
prasê winiarsk¹. PóŸniej, gdy bucha³owskie winnice 
podupad³y, dom na wzgórzu pe³ni³ funkcjê kwatery 

Dom winiarski w Bucha³owie

Rysunek zamieszczony przez pastora E. Tschersicha w jego kronice, sporz¹dzony 
na podstawie miedziorytu F.B. Wernhera



zyska³o poparcie. W 1938 Hermann Göring jako £owczy 
Rzeszy wypowiedzia³ Amerykaninowi dzier¿awê: Wa³ 
Wschodni winien byæ obsadzony naszym w³asnym lasem.         
W 1945 pozosta³ w domu leœniczy Oertel, który prze¿y³ 
przyjœcie Rosjan!”*.

Uprawa winnego krzewu by³o przez ca³e stulecia wa¿n¹ 
ga³êzi¹ gospodarki Wilkanowa, podobnie jak innych wsi 
po³o¿onych w bezpoœrednim s¹siedztwie Zielonej Góry, tak 
zwanych kameralnych, stanowi¹cych w³asnoœæ miasta. 
Podatki œci¹gane od winiarzy przynosi³y kasie miejskiej 
pokaŸny dochód, zale¿ny jednak od wysokoœci plonów i ja-
koœci wyprodukowanego wina. Jak pisze W³adys³aw Korcz: 
,,Aby jednak ka¿dorazowy podatek pozostawa³ w realnych 
granicach mo¿liwoœci uiszczenia przez winiarzy, w³adze pilnie 
strzeg³y uprawy winnego krzewu, wyznacza³y dzieñ 
winobrania i asystowa³y w nim przez swoich przedstawicieli. 
Nawet w okolicznych wsiach, stanowi¹cych w³asnoœæ miasta, 
w których by³ uprawiany winny krzew, przy winobraniu 
uczestniczyli przedstawiciele s¹du miejskiego a zarazem 
cz³onkowie Rady Miejskiej.

Do takich wsi nale¿a³y £ê¿yce, Krempa, Chynów, 
Zawada, Wysokie i Wilkanowo. Winnice w tych 
miejscowoœciach, wchodz¹ce w sk³ad miejskich folwarków, 
mia³y w³asnych, mieszkaj¹cych na miejscu robotników, 
zaopatrzonych w prasy do wyciskania winnych gron. Wino 
tutaj otrzymane odstawiano do miasta, gdzie by³o 
przechowywane w wielkiej piwnicy ratuszowej i sprzedawane 
dzier¿awcom tej piwnicy lub innym osobom. Czêœæ zaœ tego 
wina by³a przeznaczona na podarunki dla ró¿nych 
osobistoœci, na uœwietnienia sto³u przy jakichœ urzêdowych, 
uroczystych okazjach, a tak¿e w wyj¹tkowych wypadkach 
s³u¿y³a jako œrodek p³atniczy w wyp³acanych przez miasto 
zaleg³oœciach”**.

O szczegó³ach administrowania winnicami mówi „W naszej ma³ej œl¹skiej wiosce obok przepiêknego 
zarz¹dzenie wydane w Zielonej Górze w dniu 17 listopada pagórkowatego po³o¿enia i starych dêbów w parku by³y 
1842 roku, dotycz¹ce ochrony winnic i oznaczania terminów jeszcze rozmaite historyczne budowle: pa³ac, lodownia                
przystêpowania do dorocznego zbioru winogron w mieœcie          w parku, drewniany wiatrak, wie¿a koœcielna bez koœcio³a,           
i wsiach nale¿¹cych do Zielonej Góry. Równie¿ w tym a tak¿e dom winiarski o bogatej historii, jedyny budynek we 
dokumencie wymienia siê m.in. Wilkanowo: ,,Dla wsi, który stoi jeszcze nienaruszony - pisze Georg von 
zwiêkszenia i uporz¹dkowania ochrony winnic i sadów Blomberg. - Zapewne pañstwowa administracja leœna jako 
miasta Zielonej Góry, jak równie¿ dla podniesienia jakoœci w³aœciciel troszczy siê o jego zachowanie.
posiadanego wina w mieœcie i wsiach: Chynów, Zawada, Jest to kwadratowa budowla z kamienia polnego, ze 
Krêpa, £ê¿yce, Wysokie i Wilkanowo, zarz¹dzamy w oparciu      stromo opadaj¹cym na wszystkie cztery strony dachem. Jak 
o wysokie policyjne zezwolenie, co nastêpuje...”***. Dalej         dosz³o do powstania tego domu winiarskiego? W powiecie 
w piêtnastu paragrafach omawia siê sprawy ochrony winnic zielonogórskim dziêki jego dogodnemu po³o¿eniu we 
oraz terminy winobrania. Rozporz¹dzenia te by³y na ogó³ wschodnich Niemczech, piaszczystym glebom pagórko-
rygorystyczne i za ka¿de przekroczenie przewidywa³y wysokie watego terenu i sk¹pym opadom od stuleci uprawiano 
kary pieniê¿ne.winoroœl. Równie¿ Knobelsdorffowie, którzy ju¿ od roku 1500 
______________

zasiedli w Bucha³owie, obsadzili winnymi krzewami spore 
* Georg Frhr. von Blomberg: Das Weinberghaus in Buchelsdorf 

10-hektarowe wzgórze z kwadratow¹ t³oczni¹ wina na [maszynopis]. Archiwum autora.
szczycie [...]. Niestety, przed kilkoma laty usuniêto ze œciany ** W³adys³aw Korcz: ,,Dzieje uprawy zielonogórskiej winoroœli”. 
kamieñ z napisem „A.v.K.”, który wmurowa³ jako inwestor Poznañ, 1958.
oko³o roku 1840 mój pradziad, Arthur von Knobelsdorff. *** Uprawa wi-

noroœli. In: ,,Zie-W 1922 odziedziczy³ ten piêkny dom mój ojciec i prze-
lona Góra, prze-budowa³ go na dwa mieszkania dla leœniczych. Winnica 
sz³oœæ i tera-zosta³a wykarczowana, posadzono maliny. Ojciec zmar³              
Ÿniejszoœæ”.w 1929, a decyzj¹ mojej matki jedna z rodzin leœników 
 Poznañ, 1962.

przenios³a siê do leœniczówki w folwarku Dobra. W 1930 moja 
mama szczêœliwie znalaz³a dzier¿awcê ³owiska, prezesa 
du¿ego banku w USA, który ka¿dej jesieni spêdza³ w swoim 
domu myœliwskim osiem tygodni i zatrudni³ jednego 
leœniczego. Dzier¿awca ca³kowicie przebudowa³ dom 
wewn¹trz, doprowadzi³ drogê, za³o¿y³ wodê i elektrycznoœæ. 
Wszystkie dzieci mieszkaj¹ce wówczas we wsi mog¹ 
opowiedzieæ, jak pan prezes ka¿dego roku urz¹dza³ dla 

J a k  wszystkich w gospodzie œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
w y n i k a  z e  W 1933 znów za³o¿yliœmy winnicê, gdy¿ winiarstwo 

8

Zg³oszenie winnicy 
w Wilkanowie (Heinze) 
i Œwidnicy (Jachmann) 
do konkursu na najlepiej 
utrzyman¹ winnicê 
(tzw. Prämierung), 
organizowanego przez 
magistrat Zielonej Góry, 
1920. Archiwum 
Pañstwowe 
w Zielonej Górze
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Weinberg am Schloss, 1925
Winnica przy pa³acu w Bucha³owie, 1925

Dieter Lange, Rosemarie Lange und Bernhard Lange 
mit Lux vor dem Schloss in Lättnitz, 1930
Przed pa³acem w Letnicy, 1930

Georg Frhr. Paul Schulz
von Blomberg Die Weinlese**
Das Weinberghaus Der Mittelpunkt des Weinbaues war unsere Kreis- und Rebenstadt 
in Buchelsdorf Grünberg. Mein Vater sprach immer noch davon, daß u.a. neben dem 

In unserem klei- Kaiser-Wilhelm-Platz zum Bahnhof links, wo die neuen Villen standen, in 
nen schlesischen Dorf seinen jüngeren Jahren Weinberge waren. Grünberg war jedenfalls der Ort 
gab es neben der mit seinen vielen Weinpressen, Großkeltereien und Weinbergen, wo ir aus 
Wunderschönen hüge- unserem westlichen Kreisgebiet unsere geernteten Weintrauben verkaufen. 
ligen Lage und den Dort wurde auch der Preis festgelegt, nachdem vom Staatlichen 
alten Eichen im Park Weinbaukontrolleur der Grad Oechsle festgestellt worden war. Ebenso 
diverse, historische wurde, nach Kabinettsorder Friedrich Wilhelm des IV., vom Magistrat der 
Bauten: das Schloss, Beginn der Weinlese bestimmt. Die Kirchenglocken läuteten sie ein. Tags 
der Eiskeller im Park, zuvor wurden schon alle Fässer und Tonnen nachgesehen und hergerichtet. 
die holzerne Wind- Am Morgen ging es zeitig los. Man hörte überall das Donnern und Poltern 
mühle, der Kirchturm der Tonnen und Kübel. Vater nahm Opas Jagdflinte mit, um sich in die 
ohne Kirche und auch Böllerschüsse, die man in der Umgegend hörte, einzureihen. Wir Jungs 
d a s  g e s c h i c h t s - besorgten uns die langen Schwärmer, damit wir etwas mitknallen konnten. 
trächtige Weinberg- Da war endlich der Tag gekommen, wo wir nach Belleben die schönsten 
haus, das einzige Ge- Trauben essen konnten. Mit Weinscheren und scharfen Messern mußten 
bäude im Dorf, wel- wir erst den Weinstock aufschneiden, dann ging es an die Trauben. 
ches unversehrt noch Holzkannen und Eimer füllten sich, der Grüne für sich und der Blaue auch. 
steht! Freilich eine Mutter hatte einen Korb für Ausschneidetrauben für Freunde und Verwandte 
staatliche Försterei und wir legten auch eine ganze Hürde voll, die wir auf dem Oberboden bis 

sorgt als Besitzer dafür, dass es nicht verfällt. Ausserdem ist es ein aus Weihnachten aufbewahrten. Zum zweiten Frühstück gab es süßen Kaffee 
Feldstein quadratischer Bau, mit einem nach allen vier Seiten gleichmässig und Käsebrote, für die der Magen nach dem Wein besonders dankbar war. 
spitz zulaufendem Dach. Die Ernte mußte möglichst bis abends beendet sein, denn am anderen 

Wie kam es zu diesem Weinberghaus? Im Kreis Grünberg wurde Morgen ging es ganz zeitig in die Stadt.
Wegen seiner günstigen Lage in Ostdeutschland, Sandboden nach Norden _____________
abfallenen hügelieges Gelände, wenig Niederschlag, schon seit * Der Stein mit der Eintragung „EFW.v.K. Anno 1874” ist noch vorhanden.

** Paul Schulz: Chronik eines schlesischen Dorfes Buchelsdorf, Kreis Grünberg. Jahrhunderten Wein angebaut. So haben auch die Knobelsdorffs, die schon 

Grünberger Wochenblatt [1979].seit 1500 in Buchelsdorf ansässig waren, auf einem 10 Hektar grossen 

Hügel Wein angebaut, oben darauf ein quadratisches Kelterhaus gesetzt 

[...]. Leider wurde vor wenigen Jahren der Stein mit der Eintragung „A.v.K.”

 aus der Wand entfernt, mein Urgrossvater, Arthur von Knobelsdorff, hatte 

ihn als Erbauer etwa 1840 einsetzen lassen*. 1922 erbte mein Vater dieses 

schöne Haus um es in zwei Försterwohnungen umzubauen, die 

Weinanlagen waren eingegangen, Himbeeren waren angepflanzt worden. 

1929 starb mein Vater. Auf Veranlassung meiner Mutter zog eine 

Försterfamilie in das Forsthaus im Vorwerk Dober. Mit grossem Glück fand 

meine Mutter 1930 einen Jagdpächter, den Präsidenten einer grossen Bank 

in USA, er war jeweils im Herbst acht Wochen in seinem Jagdhaus und 

übernahm einen Förster. Er baute das Haus innen völlig um, baute eine 

Strasse herauf, legte Wasser und Licht. Alle damaligen Kinder des Dorfes 

können davon erzählen, wie der Präsident jedes Jahr die 

Dorfweihnachtsfeier im Gasthaus finanzierte. Wir bauten 1933 wieder Wein 

an, der Weinbau wurde gefördert. 1938 kündigte Göring als 

Reichsjägermeister dem Amerikaner den Pachtvertrag: ein Ostwall sollte 

durch unseren Wald gebaut werden! 1945 blieb Förster Oertel dort, er 

erlebte die Besitznahme der Russen!
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przymrozków. W marcu - kwietniu przycina siê 
krzewy, co wymaga dobrej znajomoœci rzeczy. 
Winoroœl daje owoce tylko na zasz³orocznych 
pêdach. Trzeba j¹ ka¿dego roku przycinaæ w taki 
sposób, aby wytwarza³a pêdy owoconoœne na 
których powstan¹ grona, a jednoczeœnie 
powsta³ pêd zastêpczy, który w kolejnym roku 
utworzy nowe pêdy owocuj¹ce. Nie powinno siê 
ci¹æ zbyt póŸno, gdy¿ wtedy ³oza p³acze, czyli 
traci soki. 

Podczas ciêcia wyszukuje siê jednoczeœnie 
stare krzewy, które powinny byæ odm³odzone.        
I oto jesteœmy przy drugiej pracy: ,,opu-
szczaniu”.

Wyznaczonych do odm³odzenia krzaków 
nie przycinano razem z innymi. Kiedy ju¿ na 
winnicy uporano siê z tym zajêciem, wybrane 
krzaki obkopywano na g³êbokoœæ oko³o jednego 
metra. Robiono to ostro¿nie, aby nie uszkodziæ
korzeni. Nastêpnie dwóch - trzech ludzi za 
pomoc¹ drewnianego koz³a przysuwa³o krzak 
razem z nienaruszon¹ bry³¹ korzeniow¹ do 

szczegó³owych map (1:25000) z pocz¹tku XX wieku, spore 
jednej ze œcian wykopu. Z dna wybierano trochê ziemi, aby po 

po³acie winnic znajdowa³y siê wtedy wokó³ wsi Wilkanowo, 
powrocie na stare miejsce krzak znalaz³ siê g³êbiej. 

Letnica, S³one, Bucha³ów, Œwidnica i Drzonów. Uwagê zwraca 
Obsypywano go od góry, a wystaj¹ce ponad powierzchniê 

zw³aszcza spora powierzchnia winnic wokó³ Wilkanowa, 
gruntu pêdy przycinano na dwa - trzy oczka. Z oczek, które 

siêgaj¹ca bez ma³a 17 ha. Popularnoœæ winiarstwa w tym 
znalaz³y siê pod powierzchni¹ ziemi, tworzy³y siê nowe 

rejonie wynika³a zapewne ze szczególnie korzystnego 
korzenie.

po³o¿enia podzielonogórskich wiosek i wynikaj¹cego z tego 
Kolejn¹ prac¹ by³o palikowanie krzewów. Podpórki 

mikroklimatu miejscowych plantacji. Wilkanowo le¿y na 
robiono przewa¿nie z pni m³odych sosen.

pó³nocnym stoku Wa³u Zielonogórskiego i jest os³oniête od 
Kiedy latoroœle mia³y dobre pó³ metra d³ugoœci, 

po³udnia jego kulminacj¹. Poni¿ej tego grzbietu lodowiec 
podwi¹zywano je po raz pierwszy. U¿ywano do tego powrós³a 

usypa³ wiele lokalnych wzniesieñ, których po³udniowe stoki 
z ¿ytniej s³omy. Po namoczeniu w potoku s³omê zmiêkczano, a 

od wieków obsadzano winoroœl¹. Terytorium wioski wraz z jej 
nastêpnie dwoma-trzema ŸdŸb³ami przywi¹zywano niezbyt 

polami uprawnymi, sadami i winnicami znalaz³o siê w 
mocno  ³ozê do palika. Tê czynnoœæ w czasie trwania wegetacji 

rodzaju kotliny, otoczonej ze wszystkich stron wynios³oœciami 
powtarzano dwu- lub trzykrotnie. Oprócz tego trzeba by³o 

terenu i suchymi borami sosnowymi. To zaciszne miejsce 
wy³amywaæ niepotrzebne pêdy. Usuwano pêdy bezp³odne,          

os³oniête jest zarówno od ch³odnych wiatrów ze wschodu         
a pasierby skracano na jeden lub dwa liœcie. 

i pó³nocy, nios¹cych najgroŸniejsze dla winnych krzewów 
Aby winnicy nie zachwaœciæ, dwukrotnie j¹ motyczono. 

póŸne wiosenne i wczesne jesienne przymrozki, jak i od 
W sierpniu, kiedy podwi¹zywanie i motyczenie by³o 

dm¹cych niemal nieustannie w dolinie Œl¹skiej Ochli - roz-
zakoñczone, motyk¹ z d³ugim ostrzem spulchniano ziemiê na 

ci¹gaj¹cej siê u podnó¿a Wa³u Zielonogórskiego, miêdzy jego 
g³êbokoœæ 20 cm. Promienie s³oneczne powinny wnikn¹æ 

wypiêtrzeniem a odleg³ym o kilkanaœcie kilometrów pasmem 
g³êboko do ziemi, aby winogrona zaczê³y dojrzewaæ. Zanim 

Wzgórz Dalkowskich - dokuczliwych wiatrów zachodnich, 
nadesz³a pora zbiorów, trzeba by³o jeszcze oczyœciæ i zagrabiæ 

nios¹cych czêsto opady i niepogodê. Niemal identyczne 
pas ziemi wokó³ winnicy. Od tej chwili nikt nie móg³ wejœæ na 

po³o¿enie ma Bucha³ów, chroniony kulminacjami terenu i la-
winnicê a¿ do winobrania.

sami przed wiatrami praktycznie z ka¿dego kierunku, a tak¿e 
O samych zbiorach piszê ni¿ej. Kiedy ju¿ winogrona 

Letnica. Takie ukszta³towanie terenu powoduje pod-
zosta³y zebrane, wykopano ziemniaki i zakoñczono inne prace 

wy¿szenie lokalnej wartoœci sumy aktywnych temperatur 
jesienne, sz³o siê znowu do winnicy. Najpierw usuwano paliki 

(SAT) - czyli rocznej sumy œrednich dobowych temperatur 
i uk³adano je w stosy. K³ad³o siê dwa paliki poprzecznie, na nie 

wynosz¹cych co najmniej 10°C, która warunkuje dojrzewanie 
dwa kolejne wzd³u¿, cztery spore pale wbijano do œrodka          

winogron, o kilkaset stopni w stosunku do obszarów 
w naro¿nikach. Potem znów przychodzi³y dwa pale wzd³u¿, 

s¹siednich, do wartoœci powy¿ej 3000° w skali roku. Jest to 
dwa w poprzek, i tak wszystkie pozosta³e. Stos nie móg³ siê 

wartoœæ umo¿liwiaj¹ca bezpieczn¹ uprawê odmian 
przewróciæ. 

wczesnych, a nawet póŸniejszych i bardziej wymagaj¹cych, 
Wówczas przywo¿ono na winnicê obornik. Dwóch ludzi    

jak Riesling czy Pinot noir.
z taczk¹ uk³ada³o go w zag³êbieniu, wykopanym w miêdzy-

Jak w praktyce wygl¹da³o w pocz¹tkach XX wieku takie 
rzêdziach. Ka¿dy z nich kopa³ swoj¹ po³owê do³u i zasypywa³ 

wiejskie winiarstwo pod Zielon¹ Gór¹ mo¿emy siê dowiedzieæ 
nawóz. Wiosn¹ nastêpnego roku ros³y na tym nawozie ogórki, 

ze wspomnieñ Paula Schulza, mieszkañca Bucha³owa. 
jako dodatkowa uprawa. W kolejnym roku zag³êbienia znów 

Spisane oko³o roku 1965, zosta³y opublikowane w wy-
wype³niano nawozem. Dlatego winne krzewy pozostawa³y 

dawnictwie zielonogórskiego ziomkostwa, „Grünberger 
m³ode. 

Wochenblatt”*. 
_______________
* Paul Schulz: Chronik eines schlesischen Dorfes Buchelsdorf, Kreis 

Paul Schulz Grünberg. Grünberger Wochenblatt [1979].
Uprawa winoroœli ** W miejscowym dialekcie: Wengurten.

Winoroœl wymaga pilnej pracy. Winnica** potrzebuje 
wiele rêcznego trudu. Pierwsza wiosenna praca polega na 
ods³oniêciu roœlin, kiedy minê³o niebezpieczeñstwo silnych 

Pa³ac w Bucha³owie w okresie przedwojennym



Oœrodkiem winiarstwa by³a nasza powiatowa Zielona grodzenie w naturze i móg³ hodowaæ dla siebie trzy krowy 
Góra, Miasto Winnic. Mój ojciec powtarza³ ci¹gle, ¿e w jego mleczne, œwinie i drób. Z powodu zniszczenia winnicy po 
m³odych latach obok placu cesarza Wilhelma*, na lewo od pierwszej wojnie œwiatowej przez peronosporê*** straci³ 
dworca kolejowego, gdzie stoj¹ nowe wille, rozci¹ga³y siê jednak swoje stanowisko. Dom winiarski przebudowa³ 
winnice. Zielona Góra, z jej licznymi prasami winiarskimi, póŸniej na kwaterê myœliwsk¹ pewien Amerykanin, pan 
wielkimi t³oczniami win i winnicami by³a w ka¿dym razie Bernigan, dzier¿awca ³owiska w Bucha³owie.
miejscem, gdzie sprzedawaliœmy winogrona zebrane w na- Nasze winnice i ich zag³ada przez peronosporê
szej, zachodniej czêœci powiatu. Tam równie¿ ustalano cenê, W winnicy nale¿¹cej do maj¹tku przez ca³y rok, z wy-
po tym jak pañstwowy kontroler winiarski stwierdzi³ iloœæ j¹tkiem winobrania, oprócz winiarza**** pracowa³y dwie 
stopni Oechsla**. Tak samo, zgodnie z rozporz¹dzeniem kobiety. Zgodnie z umow¹ winiarz musia³ szereg dni pomagaæ 
rz¹dowym Fryderyka Wilhelma IV, magistrat wyznacza³ przy m³ócce. Podobnie jak dobra rycerskie, równie¿ ch³opskie 
pocz¹tek winobrania. Og³aszano je biciem w dzwony. gospodarstwa, a¿ po najlichszego rolnika, posiada³y w³asn¹ 

Dzieñ wczeœniej wszystkie kadzie i beczki by³y ju¿ winnicê. Winoroœl przynieœli tutaj z Frankonii nasi przod-
przegl¹dniête i uszykowane. Wszystko rusza³o wczesnym kowie. By³a to wa¿na ga³¹Ÿ produkcji, która utrzymywa³a siê 
rankiem. Zewsz¹d s³ychaæ by³o dudnienie beczek i grzechot przez stulecia dziêki wprawnym d³oniom w³aœcicieli winnic             
wiader. Ojciec bra³ strzelbê myœliwsk¹ dziadka, aby daæ o so- i winiarzy, póki peronospora, choroba liœci, z nies³ychan¹ 
bie znaæ wystrza³ami w powietrze, które by³o s³ychaæ w ca³ej zaciek³oœci¹ nie dokona³a swego dzie³a zniszczenia. Niestety, 
okolicy. My, ch³opcy, k³êbiliœmy siê dooko³a, aby te¿ trochê pomimo œrodków zaradczych i wielokrotnych oprysków nie 
postrzelaæ. osta³ siê nawet jeden krzew.

Przychodzi³ wreszcie ten dzieñ, kiedy mogliœmy do woli A przecie¿ mieliœmy bardzo dobre roczniki wina, zale¿ne 
jeœæ piêkne winogrona. No¿ycami winiarskimi i ostrymi przede wszystkim od liczby s³onecznych dni w roku, 
no¿ami trzeba by³o najpierw przyci¹æ krzew, potem dopiero zw³aszcza póŸnym latem. Jako dziecko nie wszystko dostrze-
przychodzi³a kolej na jagody. Nape³nia³y siê drewniane cebry  ga³em, ale w listopadzie 1911 roku by³em szesnastolatkiem         
i wiadra, zielone grona osobno i oddzielnie niebieskie. Mama i mogê wspominaæ ów szczególnie dobry rocznik. Wiem, ¿e 
nape³nia³a œciêtymi winogronami kosz dla przyjació³ i krew- póŸniej a¿ do pierwszej wojny œwiatowej piliœmy g³ównie 
nych, zape³nialiœmy te¿ ca³¹ drucian¹ siatkê gronami, które  wspaniale smakuj¹cy rocznik jedenaœcie. Rocznik piêtnaœcie 
w ch³odzie przechowywa³o siê a¿ do Bo¿ego Narodzenia. tak¿e mia³ byæ jeszcze ca³kiem dobry., by³em jednak ju¿ na 

Na drugie œniadanie by³a s³odka kawa i chleb z serem, wojnie. Rok 1917 mia³ daæ jeszcze najlepszy urodzaj ostatnich 
dobre dla ¿o³¹dka po winogronach. Zbiory trzeba by³o lat. Jeszcze rozmarzali siê o nim moi rodzice, kiedy w listo-
zakoñczyæ mo¿liwie do wieczora, aby nastêpnego ranka po- padzie 1918 powróci³em z okopów. Od tego czasu by³o coraz 
œpieszyæ do miasta. gorzej z naszymi winnicami.

O trzeciej w nocy klekota³y ju¿ przez nasz¹ wieœ To by³ prawdziwy ból, widzieæ winne krzewy 
wy³adowane wozy z dalszych wiosek. I tak by³o póŸno, gdy¿ czerwonobrunatne zamiast zielonych, grona nie mog³y 
wiele punktów odbioru winogron obstawi³y ju¿ furmanki. choæby jeden raz dojrzeæ jak nale¿y. W tym miejscu chcia³bym 
Przed po³udniem wozy wracaj¹ce z miasta ci¹gnê³y siê jeden jeszcze zauwa¿yæ, i¿ zielonogórskie wino zosta³o okrzyczane 
za drugim w szeregu d³ugim na kilkaset metrów. Czêsto jako kwaœne. Nie odpowiada to rzeczywistoœci, poniewa¿ gdy 
dociera³y do domu ju¿ w ciemnoœciach, a kierowa³y nimi w innych regionach winiarskich lata nie by³y s³oneczne, wino 
same konie, gdy¿ koñ dok³adnie zna drogê na swoje równie¿ mia³o wiêksz¹ kwasowoœæ i dzisiaj jest tak samo. Mój 
podwórze. osobisty pogl¹d na plony z naszych winnic jest taki, ¿e w m³o-

Przed d³ugim oczekiwaniem na powrót trzeba by³o doœci nigdy nie widzia³em nikogo, kto by wapnowa³ swoj¹ 
zwierzêta najpierw dobrze nakarmiæ. WoŸnice w tym czasie winnicê, zaœ drobi rolnicy przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ nie 
spo¿ywali w gospodzie „Zum halben Mond” swój chleb z kie³- byli tak¿e przekonani do nawozów sztucznych. Gleby by³y 
bas¹. Mo¿na siê domyœliæ, ¿e nie pi³o siê przy tym mleka, jako wszêdzie kwaœne. Wino tak¿e.

_______________¿e za sprzeda¿ tegorocznego urodzaju mieli w kieszeniach 
* Dzisiaj pl. Bohaterów.brzêcz¹ce talary, zap³atê za pracê i trudy ca³ego roku. Czêsto 
** Stopnie Oechsla wskazuj¹ poziom zawartoœci cukru w wino-nie by³o tego zbyt wiele. 
gronach.Kiedy konie sprawi³y siê ju¿ ze swoim obrokiem, 
*** Peronospora, Plasmopara viticola, dawniej te¿ Pernosphora viticola, przychodzi³ czas na 12-kilometrow¹ jazdê z powrotem. Po 
m¹czniak rzekomy, groŸna choroba grzybowa winoroœli, roz-

drodze sta³y jeszcze trzy gospody, w których najczêœciej trafiali 
powszechniona na ca³ym œwiecie.

siê jeszcze jacyœ ziomkowie. Pi³o siê wiêc jeszcze jedn¹ **** W miejscowym dialekcie: Winzler.
szklaneczkê za dobre zbiory. Aut wtedy nie by³o, groŸba 
wypadku znikoma, gdy¿ wieczorami drogi by³y puste. 
Zdarza³o siê jednak niekiedy, ¿e puste beczki stacza³y siê          
z wozu, jeœli nie by³y przymocowane drutem. Oczywiœcie nie 
by³o ³atwo znaleŸæ ich w ciemnoœciach, a konie wcale nie 
chcia³y czekaæ.

Dom winiarski, póŸniej jako Dom Myœliwski
Za nowymi zabudowaniami Wilhelma Heppnera droga 

na prawo prowadzi³a w górê do boiska sportowego. Na lewo 
od drogi zaczyna³a siê du¿a winnica nale¿¹ca do maj¹tku. Od 
zakrêtu a¿ po róg ulicy dworcowej szosa by³a obsadzona po 
obu stronach wspania³ymi amerykañskimi dêbami czerwo-
nymi. Poœrodku winnicy sta³ masywny, zbudowany na planie 
kwadratu dom winiarski, którego ostro zakoñczony dach 
opada³ na cztery strony. Przez drzwi wejœciowe od wschodu 
wchodzi³o siê najpierw do du¿ego pomieszczenia z pras¹,            
a stamt¹d prosto do mieszkania. Winiarz otrzymywa³ wyna-

11

Niegdyœ stoki bucha³owskich pagórków pokryte by³y winnicami
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z³o¿one winnice. Wiosn¹ 2000 roku ni¿ej 
podpisany obsadzi³ pierwszymi winnymi 
krzewami dzia³kê na po³udniowym stoku Wa³u 
Zielonogórskiego, w rejonie, gdzie jeszcze w ro-
ku 1908 znajdowa³y siê winnice. Z czasem 
plantacja, nazwana Winnic¹ Œwiêtej Jadwigi, 
rozros³a siê do oko³o hektara. W kolekcji 
ampelograficznej zosta³y umieszczone okazy 
wielu dostêpnych jeszcze, historycznych 
odmian, zebranych w bli¿szej i dalszej okolicy, a 
tak¿e na terenie miasta.

W Bucha³owie winnicê licz¹c¹ 1400 
krzewów odmian Skarb Pannonii, Boglarka i 
Suruczeñski za³o¿y³ Zygmunt Jakubowski. 
Du¿¹ winnicê zak³ada na tym starym wi-
niarskim siedlisku Jerzy Hadzicki ze Œwidnicy. 
W œródleœnej enklawie po³o¿onej poœród 
pagórków otaczaj¹cych Bucha³ów od po³udnia 
posadzi³ ju¿ na powierzchni 1,70 ha odmiany 
moszczowe  Leon Millot i Pinot noir, zaœ na 
kolejnych 1,20 ha sadzonki pobrane ze starych 

PóŸniej podjêto próby odrodzenia winiarstwa. Podczas 
poniemieckich krzewów zachowanych w okolicy, m.in 

wojny jeszcze raz otrzyma³em od instruktora winiarstwa 
Traminera, Rieslinga i Chrupki Z³otej.

Holzera* kilka sadzonek Müller-Thurgau do doœwiadczeñ. 
Tu trzeba podkreœliæ, ¿e poza Zielon¹ Gór¹ tylko w gminie 

Trafi³y mi siê wyj¹tkowo dobre. W czerwcu 1945, zanim 
Œwidnica od kilku lat organizowane s¹ doroczne obchody 

musieliœmy porzuciæ nasz¹ ojczyznê, naliczy³em 35 gron na 
winobraniowe, nawi¹zuj¹ce do siedemsetletniej historii 

jednym krzewie.
winiarstwa w tym regionie.

Od upadku naszych winnic w ci¹gu ponad dwudziestu 
________________lat mieszkañcy Bucha³owa znaleŸli sobie stosowne za-
*  O t t o  H o l z e r,  stêpstwo. Dawne winnice obsadzono malinami. W niezbyt 
technik sadowni-

suche lata zbierano z ogrodu 10 do 15 kwintali. Plony by³y 
ctwa i winiarstwa 

pewniejsze, a zyski wy¿sze. Zbiory rozci¹ga³y siê mniej wiêcej Izby Rolniczej w 
na 14 dni. Poniewa¿ teraz nie ka¿dy chcia³ jechaæ ze swoimi Zielonej Górze.
malinami do miasta, nasi handlarze owocami uruchomili ** Ernst Hoffmann 
punkty skupu. Wilhelm Hain u nas i Robert Hain we wsi Weingrosshandlug  

Likörfabrik  Obst-górnej prawie codziennie jeŸdzili do miasta z beczkami 
w e i n k e l t e r e i  pe³nymi malin. G³ównymi odbiorcami byli Hoffmann na 
Fruchtsaftpresserei Lattwiese**, Firma May*** i in. Myœlê, ¿e Zielona Góra 
Lattwiese 9 (ul. 1 znajdowa³a siê w Niemczech w czo³ówce pod wzglêdem 
Maja 15/17).

produkcji malin. Sam Bucha³ów zbiera³ od 300 do 400 
***  Grünberger  

kwintali. W latach 30. za³o¿ono przy wsparciu pañstwa S p r i t f a b r i k  R .  
plantacje szparagów, gdy¿ w wy¿ej po³o¿onych miejscach May's Nachfolger, 
mieliœmy odpowiednie warunki glebowe. E r n s t  B r a u e r.  

Apfelwein-Kellerei  
FruchtsaftPresserei  
Weinessig-Fabrik, 
Niedertorstraße 2 
(ul. ̄ eromskiego).Od pocz¹tku XX wieku zaznaczy³ siê wyraŸny spadek 

area³u winnic w ca³ym regionie zielonogórskim. Proces 
redukcji upraw winoroœli nie omin¹³ wiosek gminy Œwidnica. 
O ile w 1908 roku w Bucha³owie 39 w³aœcicieli uprawia³o 8,51 
ha winnic, spora winnica o pow. 1,75 ha istnia³a te¿ w ma-
j¹tku, to w 1913 pozosta³o ju¿ tylko 31 w³aœcicieli winnic i 5,4 
ha upraw. Letnica, 1908 r.: 47 w³aœcicieli i 3,92 ha winnic, 
winnica 2,75 ha w dobrach rycerskich; 1913 r.: 28 w³aœcicieli 
na 7 ha; Œwidnica, 1908 r.: 43 w³aœcicieli i 10,3 ha winnic; 1913 
r.: 14 w³aœcicieli i 3,1 ha winnic.

O winiarskiej przesz³oœci Œwidnicy œwiadcz¹ liczne, 
zachowane jeszcze z czasów niemieckich krzewy winoroœli 
rosn¹ce tu i ówdzie przy œcianach domów, a tak¿e pozosta³oœci 
sprzêtów s³u¿¹cych do produkcji wina, znajdowane na 
strychach i w piwnicach, np. prasy do t³oczenia moszczu. 
Wœród reliktów winnych krzewów mo¿emy rozpoznaæ takie 
cenne, prastare odmiany, jak Chrupka Z³ota (Gelbschönedel), 
Elbling, Silvaner, Riesling, Traminer, Pinot gris (Ruländer), 
Pinot noir (Spätburgunder) i Portugalskie Niebieskie (Blauer 
Portugieser).

Stare tradycje winiarskie Œwidnicy podtrzymuj¹ nowo 

Winnica Œwiêtej Jadwigi w Œwidnicy pod Zielon¹ Gór¹


